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April 2016
Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor het behoud van de
Drentse natuur en maakt zich sterk voor het in stand houden van ons
culturele erfgoed.
Dit doet ze door het aankopen en beheren van natuurterreinen en
cultuurhistorisch waardevolle objecten.
Stichting Het Drentse Landschap behartigt ook de belangen van:
• Stichting Drentse Boerderijen
• Stichting Oude Drentse Kerken
• Stichting drs. A.V.J. den Hartogh Fonds
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100% DRENTS

Met veel genoegen presenteren we het inmiddels derde meerjarenbeleidsplan
van Stichting Het Drentse Landschap. Plannen maken voor de jaren 2016-2020
kan natuurlijk niet zonder een terugblik op de afgelopen periode. Ondanks de
draconische bezuinigingen, waar we de afgelopen jaren in het natuurbeleid mee
geconfronteerd werden, mogen we niet ontevreden zijn. We hebben ons financieel goed staande weten te houden en onze achterban is zelfs gegroeid.
Met name in de beekdalen konden belangrijke natuurontwikkelingsprojecten
worden gerealiseerd. Verder hebben onze interne bedrijfsprocessen dankzij een
doordachte inzet van ICT aan efficiëntie gewonnen. Zeker belangrijk voor Het
Drentse Landschap was haar ontwikkeling richting provinciale trustorganisatie
en daarmee samenhangend het realiseren van een zelfstandig functionerende
sector Erfgoed binnen de organisatie.
In de nabije toekomst zal Het Drentse Landschap vooral inzetten op het voortzetten van haar bestaande beleid. De personeelsbezetting zal sneller kunnen
groeien dan de afgelopen jaren. Uiteraard blijven we inzetten op een nog steviger
maatschappelijke verankering via burgerparticipatie en sociale media.
Onze sector Erfgoed zal de komende jaren verder professionaliseren om nog
meer monumenten te verwerven, te restaureren en een nieuwe bestemming te
geven. Om dit werk in de toekomst op een verantwoorde manier beter te kunnen blijven doen hebben we een Fonds Onrendabele Monumenten Drenthe in
het leven geroepen.
De samenwerking met partners als Landschapsbeheer Drenthe, het Drents
Archief en de gemeente Assen bij het Duurzaamheidscentrum zal in de toekomst
tot nieuwe perspectieven leiden.
We hopen op voortgaande steun van de provincie Drenthe, de fondsen, de
bedrijfsbegunstigers en onze achterban om de komende jaren opnieuw een flink
aantal projecten te kunnen realiseren. Het zou dan ook fantastisch zijn als de
realisatie van het Natuurnetwerk Nederland weer op gang zou kunnen komen
nadat inmiddels al zes jaar lang de overdracht van tot natuur in te richten gronden uitgebleven is.
In dit meerjarenplan willen we u laten zien dat Het Drentse Landschap goed
op de toekomst voorbereid is. Nog nooit hebben we ons zo breed ingezet voor
Drenthe. We hebben het 100% Drents genoemd om te illustreren dat onze
organisatie over de volle breedte verbonden is met de Drentse natuur, haar landschap en haar erfgoed. De komende vijf jaar gaan we alles doen wat in ons vermogen ligt om 100% Drents te realiseren!
drs. E.W.G. van der Bilt
directeur/bestuurder

mevr. A. Edelenbosch
voorzitter
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Stichting Het Drentse Landschap in
een veranderende wereld

1

De wereld om ons heen verandert meer dan ooit.
Zekerheden bestaan niet meer en de politiek
lijkt niet in staat om de problemen op te lossen.
Denk aan de impact van de klimaatverandering
die onze waterhuishouding fundamenteel
beïnvloedt en onze biodiversiteit verandert.
Denk aan de gevolgen van het afschaffen van
fossiele brandstoffen. Er komt een nieuwe markt
voor biomassa die ons kostenniveau bij het
beheer gaat drukken, maar de verandering zorgt
er echter ook voor dat op allerlei oneigenlijke
plekken windmolens ons landschap bederven.
Ook hier geldt weer dat alles met alles
samenhangt.
De wereld verandert en Stichting Het Drentse
Landschap verandert mee, ook de komende
vijf jaar.

Leeswijzer
•	Dit meerjarenbeleidsplan begint met een blik op de veranderende wereld om
ons heen. Daarna komen voor de vier sectoren van onze organisatie de doelstellingen voor de komende jaren aan de orde: Natuur en Landschap, Erfgoed,
Communicatie en Bedrijfsvoering.
•	Elk hoofdstuk eindigt steeds met een toekomstperspectief waarin de te verwachten ontwikkelingen in die sector voor Het Drentse Landschap kort worden
samengevat. Aan het eind van het plan worden de verwachte ontwikkelingen
vertaald in een aantal speerpunten waar Het Drentse Landschap zich de komende vijf jaar vooral op wil richten.
5

Alle kansen grijpen om
Drenthe mooier te maken
Er komen steeds meer mensen die allemaal een fatsoenlijk leven
verdienen. De druk op de aarde wordt steeds groter met alle
gevolgen van dien: uitputting, ontbossing, de impact van bestrijdingsmiddelen en een steeds verder teruglopende milieukwaliteit. Feitelijk wordt nog steeds primair voor economische groei
gekozen en niet voor de ecologische waarden. Die keuze scheen
ook de afgelopen jaren weer de enige manier om uit de crisis
te komen. Deze ontwikkelingen raken uiteraard ook Drenthe en
daarmee raken ze het functioneren van Het Drentse Landschap.
Het is bijna niet te voorspellen wat de komende jaren ons zullen brengen. Zeker is dat mondiale economische, ecologische en
geopolitieke ontwikkelingen ons dwingen om voortdurend proactief, vindingrijk en probleemoplossend te reageren. Het Drentse
Landschap gaat er ook de komende vijf jaar weer alles aan doen
om verdere ecologische verarming tegen te gaan. Alle kansen zullen we moeten grijpen om Drenthe mooier te maken.
Europees beleid
Een steeds belangrijker deel
van ons natuur- en milieubeleid
wordt in Brussel gemaakt. Denk
aan Natura2000, de Vogelrichtlijn
en de Habitatrichtlijn.
Tegelijkertijd heeft de Neder
landse overheid de neiging om
afspraken en regelgeving af te
zwakken. Het zal de komende

jaren dan ook van groot belang
worden om deze dreiging samen
met de andere groene instellingen af te wenden. Hetzelfde
geldt voor de milieuregelgeving,
zoals de Kaderrichtlijn Water,
de Programmatische Aanpak
Stikstof en de regels rond fosfaten en bestrijdingsmiddelen.
Het recent gewijzigde

Gemeenschappelijk Landbouw
Beleid geeft een indicatie hoe
onbelangrijk natuur en landschap in Brussel zijn. Het nieuwe
Europese beleid biedt Nederland
vrijwel geen groen perspectief als
het gaat om het behoud van biodiversiteit door boeren in onze
cultuurlandschappen.
Rijksbeleid
Het Nederlandse natuur- en landschapsbeleid is nagenoeg volledig gedecentraliseerd naar de
provincies en we hebben dan ook
nog nauwelijks direct contact
met de rijksoverheid. De overgebleven contacten lopen vooral
via het samenwerkingsverband
LandschappenNL van de provinciale landschappen.
Na de forse bezuinigingen
tijdens het eerste Kabinet-Rutte
is de Subsidieregeling Natuur
en Landschap inmiddels weer
op een adequaat niveau om
onze beheertaken te kunnen
uitvoeren.
De verwachting dat subsidies
onder druk zullen blijven
staan. Dat geldt ook voor
de BRIM-subsidies (Besluit
Rijkssubsidiëring Instandhouding
Monumenten). De subsidies
voor Landschapsbeheer zijn zelfs
helemaal afgeschaft.
De belangrijkste dossiers waar
we nog wel met het rijksbeleid
te maken hebben, zijn milieu en
ruimtelijke ordening in de vorm
van de nieuwe Omgevingswet.
Rond het milieu groeien onze
zorgen. We zien onmacht om
de milieudruk te beteugelen die
onder meer veroorzaakt wordt
door een overmatige mestproductie in de veehouderij. Het
afschaffen van de melkquota
heeft daar in korte tijd tot een
enorme groei van de veestapel
geleid waardoor het fosfaatplafond overschreden is. Ook de
nieuwe Programmatische Aanpak
Stikstof zal de ammoniakproblematiek niet oplossen.
Zorg bestaat er verder over
Natura2000 en de Kaderrichtlijn
Water. De komende tijd zal
er een debat gevoerd moeten
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worden over het gebruik van
zogeheten systemische bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld
de neonicotinoïden die mede
verantwoordelijk lijken voor de
achteruitgang van de bijenstand.
De uitkomst van zo’n debat is
even onzeker als het behoud van
onze biodiversiteit onder het
bestaande beleid.
De inzet van Het Drentse
Landschap en LandschappenNL
als haar landelijke vertegenwoordiger is om samen met de
provincies de landelijke politiek
te bewegen een voor onze sector
positief beleid te ontwikkelen.
Interessant in dit verband is de
recente rechterlijke uitspraak
in de Urgenda-zaak. De rechter stelde dat burgers van hun
overheid mogen eisen dat een
eenmaal vastgelegde doelstelling ook daadwerkelijk moet
worden gehaald. Zo’n uitspraak
biedt perspectief om ook de
doelstellingen van het rijk
rond Programmatische Aanpak
Stikstof, Kaderrichtlijn Water,

Natura2000 en het Nationaal
Natuurnetwerk (de opvolger van
de Ecologische Hoofdstructuur)
gerealiseerd te krijgen.
Ten aanzien van het erfgoed zetten we in op het behoud en zo
mogelijk een verhoging van de
BRIM-subsidies, zeker in relatie
tot de onrendabele monumenten
als molens en kerken.
Provinciaal beleid
Vele decennia lang al is de provincie Drenthe onze belangrijkste
partner. Deze relatie is door de
decentralisatie van het landelijke
natuurbeleid en onze ontwikkeling richting provinciale trust
alleen maar verbreed en geïntensiveerd. De komende jaren zullen
we ons onverkort blijven inzetten voor het behartigen van de
belangen van natuur, landschap
en erfgoed in Drenthe.
Net als het rijk legt de provincie veel nadruk op een grotere
samenhang tussen natuurbehoud
en economische doelen. Vanuit
het perspectief van de platte-
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landseconomie en de betekenis
van de landbouw en de recreatie voor het landschap is deze
samenhang erg belangrijk, maar
we constateren wel een groeiende spanning tussen het behoud
van biodiversiteit en economische ontwikkeling.
Als partner in het Groenmanifest
blijven we zoeken naar oplossingen die de natuur én de economie ten goede komen. Dit is geen
eenvoudige opgave en het zal de
komende jaren veel inzet van ons
vragen. Samen met onze partners in het Groenmanifest willen
we de plattelandseconomie van
Drenthe een impuls geven op
het gebied van duurzaamheid en
hergebruik.
Door de extra middelen die
via de provincie beschikbaar
zijn gekomen voor de zogeheten Icoonprojecten, heeft Het
Drentse Landschap projecten in
onder andere in het Reestdal en
het Hunzedal snel kunnen uitvoeren.

Regeling particuliere natuurbescherming
Sinds 2008 loopt er een
rechtszaak bij de Europese
Commissie die aangespannen
is door een aantal particuliere
grondbezitters verenigd in de
Vereniging Gelijkberechtiging
Grondbezitters. Ze ageren tegen
het feit dat natuurbeschermingsorganisaties gronden konden
aankopen die de overheid volledig subsidieerde op basis van
de Regeling particuliere natuurbescherming. Deze regeling
bleek door Nederland niet ter
goedkeuring aan de Europese
Commissie voorgelegd te zijn.
Volgens de particuliere grondbezitters maakte dat deze subsidies
tot oneigenlijke staatsteun.
Inmiddels loopt deze rechtszaak
al zeven jaar en verkeren organisaties als Het Drentse Landschap
in onzekerheid. De overheid

heeft de afgelopen jaren de
aankoop en doorlevering van
natuurgronden gestaakt. Feitelijk
is hiermee de realisatie van het
natuurbeleid van de overheid tot
stilstand gekomen en is het verlies aan biodiversiteit in ons land
onnodig vergroot.
Nieuwe vormen grondverwerving
Hoewel de grondverwerving voor
het realiseren van nieuwe natuur
de afgelopen jaren stagneerde,
zijn er lichtpuntjes. Gelukkig zijn
er gemeenten, landgoedeigenaren en bedrijven die ons benaderen om natuurgebied te schenken, te gaan beheren, in erfpacht
over te dragen of te verwerven.
Voor het verwerven van cultuurgrond, waar we natuurgebied
van willen maken, moeten we
circa 15 procent van de koopsom
bijdragen. Meer dan voorheen
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zullen we de afweging moeten
maken hoe we onze beperkte
middelen voor deze vorm van
natuurbehoud en uitbreiding
ervan willen inzetten. Door het
steeds complexere overheidsbeleid wordt het verwerven van
bestaande natuur zo langzamerhand veel aantrekkelijker dan
het realiseren van nieuwe natuur.
Om ervoor te zorgen dat Het
Drentse Landschap enige vrijheid
van handelen houdt voor het
doen van aankopen, hebben we
inmiddels een reserve voor aankoop en beheer van natuurgebieden gerealiseerd.
Gebiedsprocessen
De provincie Drenthe heeft sinds
kort weer stappen gezet om de
draad op te pakken na een jarenlange stagnatie die ontstaan was
omdat er geen doorlevering van
gronden plaatsvond. Het nieuwe

college van GS heeft ingezet op
het verbinden van het natuurbelang met andere maatschappelijke belangen via gebiedsprocessen. Onder andere in het
Hunzedal heeft Het Drentse
Landschap daar al de nodige
ervaring mee opgedaan.
We moeten voorkomen dat zo’n
aanpak complex, arbeidsintensief en bureaucratisch wordt. De
doelen voor natuur en landschap
kunnen op deze manier verwateren en kunnen slechts tegen
grote inspanningen gerealiseerd
worden. Het Drentse Landschap
zal zich de vraag blijven stellen
of de verwachte inspanningen
tot voldoende resultaten leiden.
Rol gemeenten
De gemeenten hebben zich
tot nu toe maar weinig vereenzelvigd met het Nationaal
Natuurnetwerk, de beleidsmatige opvolger van de Ecologische
Hoofdstructuur. Het Drentse
Landschap wil zich de komende
periode meer inzetten om hen
tot bondgenoten bij het realiseren van natuurbeleid te maken.
De relatie met veel gemeenten is
overigens de afgelopen jaren al
een stuk intensiever geworden,
onder andere omdat er veel meer
samenwerking ontstaan is rond
het behoud van cultureel erfgoed.
Samenwerking waterschappen
De relatie met de waterschappen is de afgelopen vijftien jaar
zeer productief geweest. We
hebben intensief samengewerkt
bij de natuurontwikkeling in de
beekdalen van Reest, Oude Diep
en Hunze. Ook hier wegen de
laatste loodjes het zwaarst. De
grondverwerving is de laatste tijd
moeilijker en kostbaarder geworden, terwijl de financiële ruimte
bij de partijen kleiner werd.
We blijven investeren in een
goede relatie met de waterschappen om op zoveel mogelijk plaatsen de ideale natuurgerichte
waterhuishouding op onze terreinen te krijgen. Het koppelen
van natuurontwikkeling aan
waterveiligheid, waterkwaliteit
en duurzame drinkwaterwinning blijft een belangrijke
uitdaging die in relatie met de
Kaderrichtlijn Water verder vorm
moet krijgen.

Ontwikkeling provinciale trust
Het Drentse Landschap staat
niet alleen voor de belangen
van natuur en landschap maar
komt ook op voor het cultureel
erfgoed en de Drentse plattelandseconomie. Het Drentse
Landschap wordt een provinciale trust concludeerden we in
2013 in onze nota Toevertrouwd
aan Het Drentse Landschap. De
komende periode gaan we ons
verder ontwikkelen als provinciale trust: als natuurorganisatie, als
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erfgoedorganisatie en als belangenbehartiger die de samenleving laat zien hoe belangrijk
het behoud van de regionale
identiteit is voor ons welzijn, ons
woon- en leefklimaat.
Verwerving erfgoed
Het Drentse Landschap zet de
komende jaren in op een verdere
groei als erfgoedorganisatie door
het verwerven en herbestemmen van monumentaal vastgoed. We maken de exploitatie

•	Een monument zonder
functie moet op termijn als
verloren worden beschouwd.
Succesvol een nieuwe bestemming geven lukt alleen met
steun van de lokale gemeenschap die de zorg voor de
dagelijkse exploitatie op zich
kan nemen.
•	Steeds vaker wordt burgerparticipatie gezien als oplossing voor veel problemen. Het
is belangrijk zo’n proces een
adequate regie krijgt. Het
Drentse Landschap zoekt een
deel van de oplossing in het
inzetten van iemand die in
dergelijke processen als ‘verbindingsofficier’ kan optreden.
	Een geslaagd project leidt tot
meer sociale cohesie. Samen
met de provincie zullen we
de functie van verbindingsofficier de komende jaren vorm
en inhoud geven. De rol van
Het Drentse Landschap kan
daardoor mogelijk meer kunnen verschuiven naar die van
ondersteuner van lokale initiatieven.

bedrijfsmatiger op basis van een
duidelijke taakverdeling: Het
Drentse Landschap als beheerder
en beschermer van de ruimtelijke kwaliteit en de huurder als
gebruiker en exploitant.
Belangrijk voor de exploitatie is
dat Het Drentse Landschap de
status Professionele Organisatie
voor Monumentenbehoud krijgt.
We zullen ons ervoor inzetten
dat de BRIM-subsidie voor het
restaureren van monumenten
tenminste op het huidige peil
blijft. Hetzelfde geldt voor de
huidige Drentse herbestemmingsregeling.
Dankzij de goede naam van Het
Drentse Landschap als erfgoedorganisatie krijgen we steeds
vaker te maken met schenkingen
van monumentaal vastgoed. Niet
zelden gaat het om onrendabel
erfgoed waar forse financiële risico’s aan verbonden zijn. Duidelijk
is dat deze groei beheerst moet
plaatsvinden en dat we duidelijk

prioriteiten moeten stellen.
Als stelregel hanteren we dat er
bij de overname van gebouwen
als molens en kerken altijd een
‘bruidsschat’ mee moet komen
om het gebouw te kunnen
exploiteren. We hebben hiervoor
een Stichting Fonds Onrendabele
Monumenten opgericht. Via dit
‘bruidschatfonds’ kunnen toekomstige exploitatietekorten
worden afgedekt.
Toekomstige ontwikkelingen
erfgoed
De komende vijf jaar zullen enkele ontwikkelingen in het bijzonder voor ons van belang zijn:
•	Het Drentse Landschap is in
gesprek met rijk en provincie
of ze een rol kan spelen als
beheerder van het omvangrijke monumentaal erfgoed in
Veenhuizen. Mogelijk komt
er een regionale monumentenorganisatie die een personele unie met Het Drentse
Landschap kan vormen.
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Het Drentse Landschap als
werkgever
Het Drentse Landschap heeft
medewerkers die hun werk met
passie, deskundigheid en zeer
gemotiveerd doen. Van hen
wordt een groot probleemoplossend vermogen gevraagd,
betrokkenheid en een proactieve
houding om met de steeds veranderende omstandigheden om te
kunnen gaan. Omdat er slechts
een beperkte personele groei
mogelijk is, moet Het Drentse
Landschap nog meer aandacht
besteden aan de persoonlijke
ontwikkeling van haar medewerkers.
De komende jaren zal een flink
aantal medewerkers met pensioen gaan. Dat vraagt om een
actieve begeleiding naar het einde van hun loopbaan. Omdat de
mogelijkheden de organisatie te
laten groeien ontbreken, bieden
wijzigingen in het personeelsbestand kansen de organisatie te
laten anticiperen op veranderingen in de wereld om haar heen.
Het Drentse Landschap kiest
ervoor om de organisatie langs
de weg van de geleidelijkheid
aan te passen.

Burgerparticipatie
Het Drentse Landschap treedt de
Drentse samenleving niet met
een waarschuwend vingertje
tegemoet, maar probeert steeds
op een positieve manier mensen
uit te dagen om mee te denken
en mee te werken aan een betere leefomgeving. Dat zo’n opstelling breed gewaardeerd wordt,
kunnen we afleiden uit onze
relatief stabiele achterban en uit
de groei van het aantal schenkingen, giften en legaten. Hetzelfde
geldt voor het feit dat het ons
nagenoeg geen moeite kost om
voldoende vrijwilligers voor Het
Drentse Landschap te werven.
Ook de komende jaren moet
Het Drentse Landschap als organisatie zichtbaar blijven door
haar werk, haar communicatie
en haar publieksactiviteiten. We
willen de mensen in en buiten
Drenthe bij onze organisatie
blijven betrekken. Ze moeten
worden uitgedaagd om mee te
helpen aan het mooi houden van
onze provincie. Overigens is Het
Drentse Landschap zich er ook
van bewust dat onze burgers
het de komende tijd erg druk
krijgen. Iedereen heeft het over
burgerparticipatie en de concurrentie is groot.
Het vormgeven van zo’n proces
om mensen blijvend bij je organisatie te betrekken is complex
en veelomvattend. Tot nu toe
ontbraken de middelen daarvoor.
De komende jaren gaan we op
zoek naar nieuwe mogelijkheden.
Relatie met achterban
Mensen worden tegenwoordig
niet meer zo gemakkelijk ergens
lid van en ook onze binding
met de bestaande achterban
is aan het veranderen. Net als
veel andere organisaties zoekt
Het Drentse Landschap naar
mogelijkheden om deze binding
te behouden of een andere
vorm te geven. Daar spelen de
sociale media en andere ICTmogelijkheden zeker een rol.
Het Drentse Landschap wil er
echter voor waken om zich aan
snelle, niet zelden oppervlakkige, vaak ook kostbare marketingmethoden uit te leveren.
We moeten blijven zoeken naar
verandering, verbetering en
aanpassing, maar niet toen koste

van alles waar we als Het Drentse
Landschap voor staan!
Samenwerkingspartners
•	Op landelijk niveau blijft
de samenwerking met
LandschappenNL onze
belangrijkste partner. De
samenwerking van ons
samenwerkingsverband met
Landschapsbeheer Nederland
verbreedt de lobby voor het
natuur- en landschapsbeheer
en maakt deze bovendien
efficiënter.
•	Vanuit deze benadering gaan
we in Drenthe aan de slag
met de samenwerking met
Landschapsbeheer Drenthe.
Uitgangspunt is geen fusie
maar het streven naar efficiëntiewinst voor beide organisaties door een organische
samenwerking. Denk aan
zaken als receptie, archivering, projecten, belangenbehartiging, communicatie
en marketing, vrijwilligers,
beheer natuur en landschapselementen enzovoort.
•	Binnen de groene sector
blijft samenwerking met de
andere natuurorganisaties en
de Natuur en Milieufederatie
Drenthe een speerpunt. Dat
geldt ook voor onze samenwerking met de waterschappen.
•	In de erfgoedsector zetten
we vooral in op samenwerking met het Drents Archief
bij het project Geheugen
van Drenthe. Met de Bond
Heemschut werken we
samen bij de belangenbehartiging rond het cultureel
erfgoed. Daarnaast blijft
samenwerking met de grote
culturele organisaties via het
Directeuren Overleg Drenthe
onveranderd belangrijk.
•	Sinds 2015 heeft het
Steunpunt Erfgoed Drenthe
van de provincie Drenthe bij
ons onderdak gevonden. De
ervaringen zijn positief en
de samenwerking leidt nu al
tot meer aandacht voor het
Drentse erfgoed. Eind 2016
moet duidelijk worden of de
provincie Drenthe verder wil
op de ingeslagen weg.
•	De gemeente Assen en Het
Drentse Landschap hebben
in 2015 een samenwerkings-
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overeenkomst getekend om
in elk geval tien jaar lang
samen de programmering
en educatie in het nieuwe
Duurzaamheidscentrum Assen
aan de rand van het Asserbos
te realiseren. Voor ons
biedt dit een prachtige kans
om onze organisatie in de
Drentse hoofdstad voor een
breed publiek te profileren.
Het Asserbos en de nabijgelegen kinderboerderij trekken
jaarlijks duizenden bezoekers.
•	Al jaren kan Het Drentse
Landschap zich verheugen in
de steun van grote fondsen
als de Nationale Postcode
Loterij en het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Ook kleinere
fondsen als het Albinofonds
en het Dinamo Fonds zijn
voor ons van grote betekenis.
Mede dankzij de steun van de
fondsen kunnen we veel extra
doen om Drenthe mooi en
leefbaar te houden.
Behartigen belangen natuur,
landschap en erfgoed
Het Drentse Landschap moet zich
de komende jaren nadrukkelijker
manifesteren als belangenbehartiger van natuur, landschap
en erfgoed in Drenthe. We gaan
nóg meer de samenwerking zoeken met andere organisaties die
dezelfde kant op willen.
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Sector Natuur en Landschap

2

De oudste doelstelling van Stichting Het Drentse
Landschap is ‘het bevorderen van het behoud van
het natuur- en landschapsschoon in de provincie
Drenthe’. Inmiddels beheren we ruim 8600
hectare natuurgebieden als heidevelden, bossen,
graslanden, moerassen en cultuurgrond. Het beheer
van deze terreinen valt onder verantwoordelijkheid
van de sector Natuur en Landschap die drie
afdelingen telt: Grondverwerving, Terreinbeheer en
Onderzoek en Planning.

•

Terugblik 2010-2015

•

•

•

•

•

In het Meerjarenbeleidsplan 2010-2015 vormde het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (tegenwoordig het
Natuurnetwerk Nederland) een belangrijk speerpunt. Na jaren van sterke bezuinigingen komt er op basis van het Programma
Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe en dankzij de beheerplannen Natura2000 weer enige ruimte om zo’n opgave
te realiseren. Het doel van 150 hectare grondverwerving per jaar kon de afgelopen vijf jaar niet worden gerealiseerd. Wel is er
hard gewerkt om tot essentiële afrondingen en uitbreidingen van onze terreinen te komen.
Er is onderzocht of er een kostenreductie in het schraallandbeheer kon worden bereikt. Dit blijkt slechts beperkt mogelijk. Zo
zal een kosteneffectieve verwerking van biomassa enig soelaas kunnen bieden. Successen bij het verbeteren van de waterhuishouding en daarmee het tegengaan van verdroging leiden soms ook tot duurder schraallandbeheer. Het is van belang hier
de juiste balans in te vinden.
In het Sectorplan Natuur en Landschap is een analyse gemaakt van mogelijke aanpassingen van de organisatie van de afdelingen Terreinbeheer en Onderzoek en Planning. De komende periode zullen deze veranderingen concreet vorm krijgen.
We ontvangen beheervergoedingen op basis van de Subsidieregeling natuur en landschap. Het werken met deze regeling heeft in de periode 2010-2015 veel tijd gekost. We moesten niet alleen een nieuwe aanvraag indienen, maar ook een
Kwaliteitshandboek SNL maken waarin onze werkprocessen beschreven staan. Op grond hiervan is aan Stichting Het Drentse
Landschap het certificaat Natuurbeheer SNL verleend.
In de periode 2010-2015 zijn grote vorderingen gemaakt met inrichtingsprojecten langs de Hunze, de Reest, het Peizerdiep
(Kleibosch), de Westerstroom (De Stroeten) en het Oude Diep.
Met het Programma Natuurlijk Platteland, de beheerplannen Natura2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof ligt het
instrumentarium klaar om de komende jaren in onze terreinen verdroging, verzuring/vermesting en versnippering tegen te
gaan. Dit proces blijft sterk afhankelijk van de mogelijkheden tot grondverwerving. Ook is er een visie op het beheer van
kleine landschapselementen voorbereid.

Grondverwerving
Het Drentse Landschap hecht veel waarde aan een eigen aankoopbevoegdheid. Na jaren van stilstand in het natuurbeleid worden
de contouren van een nieuw uitvoeringsbeleid onder regie van de
provincie gelukkig langzamerhand zichtbaar.
Nieuwe opgaven
Richtinggevend voor het verwerven van gronden zijn het
Programma Natuurlijk Platteland
en de Grondnota die een uitvoeringsregeling krijgt. De
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)
gaat de basis vormen voor het
omvormen van landbouwgrond
naar natuur. Inmiddels is voor
de terreinen van Het Drentse
Landschap ruim driekwart van
alle nieuwe natuur verworven. Er
liggen nog belangrijke opgaven
in het Reestdal en het Hunzedal,
op het Scharreveld en langs het
Oude Diep.
Om het beheer volledig op
behoud en herstel van de biodiversiteit te kunnen richten moeten ook de laatste hectares worden vrijgemaakt van hun landbouwfunctie. Alleen dan kan een

heel gebied ingericht worden als
natuurgebied. De komende jaren
willen we ons extra inzetten om
tot afronding en inrichting van
gebieden te komen.
Gebiedsgerichte benadering
Meer dan de oude regelingen
vraagt de SKNL om eigen initiatief. Hier zijn de inzet van het
eigen netwerk en de relaties
met grondeigenaren van groot
belang. Hetzelfde geldt voor een
goede samenwerking met de
provincie.
Voor de gebiedsgerichte benadering zal samenwerking met partners richtinggevend zijn. We hebben hier in de loop van de jaren
veel ervaring mee opgedaan.
Steeds gaat het om het zoeken
van een optimale combinatie van
samenwerken en het nemen van
eigen verantwoordelijkheid.
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Niet al onze nieuwe terreinen
hebben een omvang of een
complexiteit die om een gebiedsgerichte benadering vraagt.
Voor die gebieden komt het op
de eigen inzet van Het Drentse
Landschap aan.
Behartigen belangen natuur en
landschap
Het Drentse Landschap wil zich
nadrukkelijker manifesteren als
belangenbehartiger van natuur,
landschap en erfgoed in Drenthe.
We gaan meer samenwerking
zoeken met anderen. Het Drentse
Landschap vindt het belangrijk
om zelf en via de organisaties
waar ze bij betrokken is, op provinciaal en landelijk niveau actief
te participeren in het vormgeven
van natuurbeleid. Alleen dan
kunnen de belangen van natuur
en landschap optimaal behartigd
worden.
Op het gebied van de ruimtelijke ordening werkt Het
Drentse Landschap doorgaans
nauw samen met de andere terreinbeherende organisaties en
de Natuur en Milieufederatie
Drenthe.
Twee onderwerpen die ons na
aan het hart liggen als het gaat
om belangenbehartiging zijn
het gebiedsgericht werken en de
landinrichting die elders in die
plan verder aan de orde komen.

Terreinbeheer
In dit hoofdstuk staan de kerntaken van Het Drentse Landschap
bij het beheer van haar natuurgebieden centraal. Deze worden
uitgevoerd door de afdeling Terreinbeheer. Grofweg zijn de terreinen in vier beheertypen te verdelen: heide, schraalland, bos en
cultuurlandschap. Daarnaast komt in deze paragraaf de manier
waarop we ons natuurbeheer gaan organiseren, aan de orde.
Inzet beheermiddelen
De komende jaren gaan we door
met ons begrazingsbeheer waarbij zoveel mogelijk met eigen vee
gewerkt wordt. We hebben een
nieuwe stal op Rheebruggen in
gebruik kunnen nemen en dit
zorgt voor meer efficiëntie.
Het areaal vochtige tot natte
milieus is in ons terreinbezit aan
het toenemen. Oorzaken zijn
anti-verdrogingsmaatregelen,
het verbeteren van de waterhuishouding van terreinen en de
inrichting van nieuwe gebieden.
De toename zorgt ervoor dat de
kosten van het maaibeheer gaan
stijgen. Dit komt bijvoorbeeld
omdat een groter areaal met
speciale wetland-machines moet
worden gemaaid. Ook kan het
lokaal uitvoeren van kleinschalig
beheer de beheerkosten enigs-

zins doen stijgen. Ons uitgangspunt blijft het slim en zuinig
omgaan met onze middelen. Ook
het continueren van de inzet van
boeren uit de omgeving bij het
beheer past in deze visie.
Door het beheer van alle terreinen jaarlijks te bespreken en elke
zes tot tien jaar een beheerevaluatie te maken hebben we een
scherp beeld van de effecten
van het beheer en de kosten. De
digitale kaartgegevens die via
mobiele telefoons in het veld
oproepbaar zijn, zorgen voor een
efficiëntere verwerking.
Heidebeheer
Het heideareaal neemt toe
omdat er nieuwe gebieden
worden ingericht, zoals op
het Rabbingerveld en het
Doldersummerveld. Onze hei-
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deterreinen beheren we door
ze met runderen en schapen te
laten begrazen, aangevuld met
maatregelen als maaien en kleinschalig plaggen. Op onze grotere
heideterreinen worden gescheperde kuddes ingezet.
Naar aanleiding van monitoringsonderzoek wordt het
begrazingsbeheer van tijd tot tijd
geëvalueerd. Er zal lokaal meer
gemaaid moeten worden om de
vergrassing op een laag niveau te
houden. We willen jaarlijks ongeveer 15 procent van ons areaal
gaan maaien. Dit beleid mag
geen negatieve invloed hebben
op bijvoorbeeld reptielen en vlinders. Ook het verbeteren van de
waterhuishouding op heidegebieden blijft een aandachtspunt.
Schraallandbeheer
Vooral in de beekdalen heeft
verbetering van de waterhuishouding op verschillende plaatsen geleid tot nattere en betere
omstandigheden voor schraallandvegetaties. Dit geldt bijvoorbeeld voor delen van de beekdalen van Oude Diep en Reest,

de natuurkwaliteit. Een aantal
akkers blijven we in eigen beheer
bewerken, uiteraard met aandacht voor kostenbeheersing.
De kostenontwikkeling bij het
beheer van het cultuurlandschap
is op dit moment stabiel. We
verwachten de komende jaren
een verdere toename van natuur
kwaliteit.

maar ook voor het Hunzedal,
met name in het Lofar-gebied.
Gevolg is dat we in zulke gebieden ander materieel moeten
inzetten om er te kunnen maaien
en het maaisel te kunnen afvoeren. We verwachten dat het aandeel biomassa dat naar biogasinstallaties gaat, min of meer gelijk
zal blijven.
De komende jaren gaan we speciaal inzetten op enkele aspecten
van het maaibeheer. Zo gaan we
letten op specifieke maaitijdstippen, afhankelijk van de mate van
verschraling en de aanwezigheid
van broedende vogels. Verder is
er kleinschalig maaibeheer nodig
om de kwaliteit van schraallanden in stand te houden of
te verbeteren. De Gedragscode
Natuurbeheer zegt daarom dat
ongeveer 10 procent van de
vegetatie moet blijven staan.
Als verschralingsbeheer in een
bepaald gebied te weinig verbetering van de natuurkwaliteit
oplevert, zullen we moeten
nagaan of een andere beheervorm, zoals licht bemesten en
twee keer per jaar maaien, tot
meer kwaliteit zal leiden.
Bosbeheer
In het bosbeheer continueren we
voor de meeste gebieden onze
beleidslijn dat we streven naar
natuurlijk en inheems bos. In
situaties met veel exoten als fijnspar proberen we dat te bereiken
door zo’n perceel geleidelijk te
dunnen. Er zullen overigens altijd
exoten aanwezig blijven, onder
meer vanwege het belang dat

ze bijvoorbeeld voor bepaalde
soorten paddenstoelen hebben.
De komende vijf jaar zal het
oppervlak te dunnen bos met
zo’n twintig hectare per jaar iets
lager liggen dan in de afgelopen
periode.
Het Drentse Landschap is niet
langer FSC-gecertificeerd vanwege de hoge kosten die daarmee gepaard gaan, maar dat laat
onverlet dat we ook de komende
jaren ons bosbeheer op een verantwoorde en duurzame manier
blijven uitvoeren.
Sommige bossen hebben een
sterker recreatief karakter,
zoals het recent verworven
Spaarbankbos. In het beheer
houden we daar rekening mee.
We verwachten dat het oppervlak aan te leggen nieuw bos de
komende jaren beperkt zal zijn.
Beheer cultuurlandschap
Het Drentse Landschap heeft
beheerboerderijen in Doldersum,
op Rheebruggen en in Rabbinge
in het Reestdal. Met de bouw van
de nieuwe beheerboerderij op
Rheebruggen heeft Het Drentse
Landschap geïnvesteerd in het
blijven beheren met eigen vee
op drie eigen bedrijven. Het
functioneren van deze bedrijven
zal ook de komende jaren worden gevolgd en geëvalueerd om
beheer en rendement goed in
beeld te krijgen.
Voor de komende jaren hebben
we in het akkerbeheer keuzen
gemaakt op het punt van rendement (samenwerking met landbouwers) en de versterking van
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Beheer landschapselementen
Het Drentse Landschap heeft een
nieuwe beheervisie ontwikkeld
rond landschapselementen als
houtwallen, singels, struwelen
en zandpaden. De komende
jaren zal deze visie voor een
afwegingskader zorgen waarmee
de rayonbeheerders concreet
en gebiedsgericht uit de voeten
kunnen.
De nieuwe visie wordt in overleg
met Landschapsbeheer Drenthe
uitgewerkt. Zo wordt ook een
link gelegd naar het landschap
buiten de eigen terreinen.
Ook het groene erfgoed en de
archeologische monumenten krijgen een plek in die uitwerking.
Beheer kleine wateren
Het beheer en onderhoud
van kleine wateren als vennen, poelen, sloten en greppels
vragen specifieke aandacht.
Beheermaatregelen rond vennen zullen lokaal en kleinschalig
plaatsvinden bijvoorbeeld waar
deze dichtgroeien, of als er een
te eentonige oever met veel pitrus ontstaat. De ongeveer 130
poelen op onze terreinen blijven
via een vast schema in onderhoud. Elk vijf jaar wordt hun
natuurkwaliteit beoordeeld.
Waar nodig worden greppels en
sloten geschoond. Sloten met
ontwaterende effecten zullen
zoveel mogelijk verontdiept of
gedempt worden.
De komende vijf moeten we
extra aandacht besteden aan het
greppelbeheer in het Reestdal.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat
hier aanvullende maatregelen
nodig zijn zoals verontdiepen
en gefaseerd onderhoud om de
waterhuishouding van het beekdal verder te optimaliseren.
Jacht
De komende jaren zal Het
Drentse Landschap zich alleen
blijven inzetten voor een beperk-

te vorm van beheerjacht. Voor de
grotere natuurgebieden blijven
we ernaar streven om deze als
rustgebied aan te wijzen. In de
praktijk zal dit betekenen dat het
jachtrecht nog wel wordt verhuurd maar dat daar alleen het
vastgestelde afschot van reeën is
toegestaan.
Pachtcontracten
De komende jaren zal het aantal
langlopende reguliere pachtcontracten verder teruglopen. Er
blijven vooral kortlopende zogeheten geliberaliseerde pachtcontracten over. Deze hebben door-

gaans betrekking op gronden
die we pas actief kunnen gaan
inrichten als het hele gebied verworven is.
De percelen die vroeger via zogeheten ‘gras op stam’ contracten
in gebruik werden gegeven,
worden voortaan ook met kortlopende contracten verpacht. De
contracten krijgen beperkende
voorwaarden rond maaidata en
bemesting.

Vleesactie
De komende jaren blijft Het
Drentse landschap via haar webshop vlees verkopen van dieren
die niet meer nodig zijn voor de
begrazing. Deze aanpak is een
succes gebleken en we gaan er
de komende jaren mee door.
Organisatie terreinbeheer
Het beheer van de terreinen
blijft de komende jaren in beginsel uitgevoerd worden door
eigen medewerkers. Ook met
het toenemende areaal blijft de
capaciteit van de buitendienst
naar verwachting voldoende. In

een aantal gevallen zal het om
werk gaan dat onder directe
begeleiding van onze mensen
uitgevoerd wordt door vrijwilligers, boeren uit de omgeving,
werkvoorzieningsschappen en
reclassering.
Het uitbesteden van werkzaamheden gebeurt vooral bij eenmalige grote klussen of bij specialistisch werk als het maaien met
wetland-machines. Soms krijgt
Het Drentse Landschap de vraag
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terreinen van derden te beheren. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld
bij de runderbegrazing op het
particuliere landgoed Ooster- en
Westerzand bij Uffelte.
Derde rayon
De komende jaren zullen we
meer capaciteit nodig hebben
bij de organisatie van het terreinbeheer. De aansturing van
Rayon Noord en Rayon Zuid
gebeurt op dit moment vanuit
het beheercentrum Pieterberg bij
Westerbork. De toename van het
areaal en het steeds complexere
beheer zorgen voor extra werk-

druk in de organisatie. Om deze
toename en de verwachte groei
voor de komende jaren te kunnen opvangen maken we in 2016
een derde rayon.

Onderzoek en Planning
De kwaliteitsbewaking van flora en fauna op onze terreinen is het
werk van de afdeling Onderzoek en Planning. Dit gebeurt onder
andere door het maken van korte en lange termijnplanningen en
het voorbereiden van beheerevaluaties.
SNL beheervergoeding
Het Drentse Landschap ontvangt
beheervergoedingen op basis
van de Subsidieregeling natuur
en landschap. Ondanks het feit
dat we er inmiddels de nodige
ervaring mee hebben gedaan,
zal de nieuwe SNL-aanvraag voor
2017 de nodige tijd vragen,. Ook
kan door een andere wijze van
digitale aanlevering efficiencywinst worden geboekt. In de
aanvraag worden nieuw verworven percelen, geruilde gronden
en pachtvrij gekomen percelen
meegenomen.
Monitoring
Goede ecologische informatie
blijft de komende jaren onverminderd van belang. De gegevens worden niet alleen intern
gebruikt, maar ook voor onderbouwing van provinciaal en rijksbeleid en voor onderzoeken door

universiteiten en kennisinstituten. Deze gegevensuitwisseling
zal beslist verder toenemen.
De komende vijf jaar wordt volgens de SNL-methode jaarlijks
grofweg een zesde deel van de
onze terreinen gemonitord. Er is
afstemming met het monitoringprogramma tussen de provincie
en de grotere terreinbeheerders.
Specifieke SNL-indicatorsoorten
worden per beheertype gekarteerd, in sommige gevallen
ook de vegetatietypen. Verder
zijn structuurkenmerken van
de begroeiing van belang.
Aanvullend worden Rode lijstsoorten in beeld gebracht plus
een aantal specifieke indicatorsoorten voor de kwaliteit van
onze terreinen.
In sommige situaties is verder
onderzoek van de milieukwaliteit
belangrijk. Zo zijn er signalen dat
de faunadiversiteit in heidegebie-

den afneemt. Dit hangt mogelijk
samen met een verzuurde of
vermeste bovenlaag. De komende
jaren gaan we daarom de bodemchemische situatie van een aantal
heidegebieden onderzoeken.
Digitalisering gegevens
We gaan steeds meer gebruikmaken van de mogelijkheden van
smartphones bij de monitoring.
De komende jaren zal digitalisering bij het gebruik, bewerken en
analyseren van gegevens verder
worden uitgebreid. Het gaat
bijvoorbeeld om het gebruik
van digitale kaarten in GIS met
behulp van ArcGis Online bij de
monitoring. Vanaf 2016 stelt Het
Drentse Landschap hiervoor een
GIS-medewerker aan.
Inzet vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers bij
monitoring blijft van groot
belang. Er werken op dit moment
zo’n zeventig vrijwilligers voor de
afdeling Onderzoek en Planning.
Veel werk wordt gedaan vanuit
landelijke en provinciale werkgroepen. De komende jaren zetten we in op behoud en versterking van dit vrijwilligersnetwerk.
Ook gaan we de samenwerking
met KNNV en IVN-groepen verder uitbouwen.
Referentie-onderzoek
De komende tijd worden de
uitkomsten van het referentieonderzoek van de heideterreinen Doldersummerveld,
Drouwenerzand en Smilder
Oosterveld vertaald naar het operationele beheer. Gebleken is dat
de uitkomsten van het gedurende lange tijd volgen van terreinen zeer bruikbaar zijn. Daarom
gaan we het Drouwenerzand en
het Smilder Oosterveld opnieuw
onder de loep nemen. Het
Doldersummerveld wordt later in
deze cyclus opgenomen.
Visievorming
Het Drentse Landschap vindt
visievorming belangrijk. Het is
goed om met enige regelmaat
na te denken over lange termijnontwikkelingen in gebieden of
op het vlak van beheer. In de
afgelopen beleidsperiode is de
Hunzevisie uit 1995 geactuali-
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seerd en zijn nieuwe inzichten
rond herstel en ontwikkeling
van het beekdal vastgelegd in de
Hunzevisie 2030.
Verder is er een visie uitgewerkt
rond het beheer van landschapselementen als houtwallen,
singels en poelen. Deze zal in de
komende periode worden vertaald naar het terreinbeheer.
Natuurontwikkelingsprojecten
Ook de komende vijf jaar hoopt
Het Drentse Landschap een groot
aantal nieuwe gebieden te kunnen inrichten. Het Programma
Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe is een belangrijke
leidraad.
De komende jaren gaan we in elk
geval voor de volgende gebieden
een inrichtingsplan maken:
•	Hunzedal (PaardentangeAchterste Diep,
Bronnegermaden,
De Branden, Noordma,
Zuidoevers-Oost)
• Reestdal (Egge-systeem)
• Oude diep (Roode Brand)
• Hondstong

In het kader van het LIFE-project
Drentse-Friese Wold zullen op
en rond het Doldersummerveld
verschillende maatregelen uitgevoerd worden.
De Gebiedsontwikkeling UffelteRuinen is als project door de
provincie Drenthe stopgezet.
Desondanks moet de komende
jaren duidelijk worden of we
rond Rheebruggen de waterhuishouding kunnen verbeteren om
verdroging tegen te gaan.
Beheerevaluatie
Evaluatie van het beheer gebeurt
door terreinen te monitoren en
door vervolgens de veranderingen te interpreteren. We gaan
na welke effecten het maaien,
begrazen, plaggen, opschonen
en kappen heeft voor het terrein. De procedure ligt vast in ons
Kwaliteitshandboek SNL.
In de afgelopen periode is zo’n
beheerevaluatie voor acht terreinen afgerond en zijn gewenste
aanpassingen in het beheer doorgevoerd. Ook kijken we jaarlijks
aan het eind van het beheersei-
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zoen naar de ontwikkeling van
elk terrein. Op grond hiervan kan
het beheer voor het volgende
seizoen worden bijgesteld.
De komende jaren gaan we
elk jaar voor drie of vier terreinen zo’n beheerevaluatie maken. Rheebruggen,
het Drouwenerzand en het
Spaarbankbos staan in elk geval
op het programma.
De Wetenschappelijke
Adviescommissie van de stichting
zal twee tot drie keer per jaar
bijeenkomen om de ontwikkelingen te bespreken. Mede aan
de hand van veldbezoek kijkt
de commissie naar ecologische,
waterhuishoudkundige, cultuurhistorische en landschappelijke
aspecten van de inrichting en het
beheer van de terreinen.
Terreinarchief
Een belangrijke taak van de afdeling Onderzoek en Planning is
het beheer van het terreinarchief
waarin per terrein informatie
over de planten- en diersoorten
en het beheer bewaard wordt.

Dit archief is ook toegankelijk
voor onderzoekers, studenten en
andere belangstellenden. Ook
voor de komende jaren is het
toegankelijk en actueel houden
van ons terreinarchief van groot
belang.
Groen erfgoed
Het Drentse Landschap beheert
gebouwen, hunebedden, schansen en andere objecten. De afdeling Onderzoek en Planning gaat
de landschappelijke en groene
aspecten van het beheer van het
groene erfgoed samen met de
sector Erfgoed verder uitwerken.
Het eerste project is het landgoed Oldengaerde.
Samenwerking
•	Het Drentse Landschap
participeert in het programma Licht op Natuur van
Wageningen Universiteit
dat onderzoek doet naar de
effecten van licht op planten
en dieren in natuurgebieden.

Het Hijkerveld is het onderzoeksgebied waar de metingen worden uitgevoerd.
•	Het Drentse Landschap werkt
samen met de universiteiten
van Groningen en Nijmegen
bij het onderzoek naar
de CO2-vastlegging in het
Hunzedal: kun je de ontwikkeling van natte natuur en
waterberging combineren
met het verminderen van de
CO2-uitstoot in veengebieden?
•	Samen met Het Groninger
Landschap, Waterschap Hunze
en Aa’s en het Waterbedrijf
Groningen verkennen we
de mogelijkheden om in het
Hunzedal CO2-vastleggende
gewassen te verbouwen.
•	Het Drentse Landschap neemt
deel aan het kennisnetwerk
Ontwikkeling en Beheer
Natuurkwaliteit.
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Soortenbescherming
In sommige gevallen worden
planten of dieren zo in hun
voortbestaan bedreigd dat
er aanvullend soortgericht
beheer moet komen. Vaak
zullen we hier samenwerken
met specifieke clubs als de
Vlinderwerkgroep Drenthe,
RAVON (amfibieën, reptielen
en vissen), Vogelbescherming
Nederland, SOVON (vogels) en
het Jeneverbesgilde. Waar nodig
worden concrete beheervoorstellen uitgewerkt om bedreigde
soorten op onze terreinen betere
leefcondities te geven.
In samenwerking met de
Dassenwerkgroep Drenthe werken we mee aan de kartering
en monitoring van dassen in
Drenthe. Voor de monitoring
van otters en bevers werkt Het
Drentse Landschap samen met
de werkgroep Calutra van de
Zoogdiervereniging.

Perspectief 2016-2020
• Vanuit de Beheerplannen
Natura2000 en de
Programmatische Aanpak
Stikstof zullen in de periode
2016-2020 veel projecten tot
stand komen die gericht zijn op
herstel en ontwikkeling van de
Drentse natuur.
• Voor Het Drentse Landschap
is de opgave in relatie tot
Natura2000 relatief beperkt.
Alleen het Drouwenerzand
heeft de Natura2000-status,
terwijl de Gasterse Duinen,
het Uffelter Binnenveld en
het Doldersummerveld onderdeel uitmaken van grotere
Natura2000-eenheden.
• Vanuit het Programma
Natuurlijk Platteland zullen nieuwe initiatieven ontstaan. Voor
Het Drentse Landschap gaat het
dan vooral om de beekdalen van
Oude Diep en Hunze.

Organisatie Onderzoek en
Planning
De komende jaren neemt het
aantal taken van de afdeling
Onderzoek en Planning toe en
zal er een beperkte uitbreiding
van uren plaatsvinden. Zo komen
de GIS-taken binnen de afdeling te liggen en zijn er extra
uren nodig om de monitoring
en beheerevaluatie op een voldoende niveau te kunnen blijven
uitvoeren.

• Bij de uitvoering van het
Programma Zoetwateraanvoer
Oost-Nederland kunnen we
overgaan tot concrete projecten.
Voor Het Drentse Landschap zijn
hier de Egge in het Reestdal en
het Oude Diep in beeld. We gaan
bij de wateropgave in ZuidwestDrenthe aan de slag met nieuwe
projecten in samenwerking met
Waterschap Drents Overijsselse
Delta.
• Uit enkele specifieke initiatieven zullen de komende
jaren nieuwe projecten voortkomen: River Trust ‘Onze
Hunze’, Vastlegging CO2 Hunze
en Herstel waterhuishouding
noordzijde Hijkerveld.
• De samenwerking met
Landschapsbeheer Drenthe zal
nieuwe initiatieven opleveren,
zoals de zoogdiermonitoring
waarbij ook vrijwilligers een rol
gaan spelen.
• De afdeling Terreinbeheer
krijgt de komende jaren met
een aantal belangrijke zaken
te maken: het afronden van de
integratie van de afdeling in de
sector Natuur en Landschap, het
instellen van een derde rayon,
het zakelijk en zuinig blijven
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opereren gezien de onzekere
financiële perspectieven en een
competentieverbreding vanwege
toenemende publiekstaken.
• Hoewel de groei van het
areaal minder groot is geweest
vanwege bezuinigingen, is de
werklast in de beide rayons
toegenomen. De verwachting
is dat de komende jaren het
beheerareaal mede vanwege de
beleidsimpulsen vanuit de provincie zal groeien.
• De komende jaren zal de
noodzaak om het natuurbeheer
in bestaande en nieuwe gebieden goed en zo gedifferentieerd
mogelijk uit te voeren onverminderd groot blijven. De afdeling
zal dit beheer pragmatisch en
kosteneffectief gaan uitvoeren,
al dan niet in samenwerking met
derden.
• De afdeling Onderzoek en
Planning houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling
van natuurterreinen. De afdeling
maakt beheerplannen voor nieuwe gebieden en evalueert het
beheer van de bestaande terreinen. Verder worden er plannen
opgesteld voor natuurtechnische
inrichting van terreinen, herstel
van de waterhuishouding of
bebossing en is de afdeling verantwoordelijk voor het natuurwetenschappelijk archief.
• De afdeling Onderzoek en
Planning krijgt de komende
jaren met een aantal belangrijke onderwerpen te maken:
het afronden integratie van de
afdeling in de sector Natuur
en Landschap, het aanstellen
van een GIS-medewerker en de
implementatie van ArcGis, het
waarborgen van de noodzakelijke kwaliteit van monitoring, de
overgang naar de SNL lumpsumregeling en een competentieverbreding vanwege toenemende
publiekstaken.
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Sector Erfgoed

3

In de jaren negentig realiseerde Het
Drentse Landschap zich hoe belangrijk onze
betrokkenheid bij de Drentse regionale identiteit
is. Natuur en cultuur zijn in onze provincie niet
te scheiden. Vanaf dat moment hebben we
ons nadrukkelijk ingezet als hoeder van het
culturele erfgoed. Op de eerste plaats door goed
te zorgen voor het erfgoed dat we zelf in bezit
hebben. Daarnaast zet Het Drentse Landschap
zich bijvoorbeeld via belangenbehartiging,
voorlichting en educatie in voor de zorg voor al
het culturele erfgoed in de provincie.

Terugblik 2010-20105
•	In 2013 verscheen de nota ‘Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap’. Hierin
is aangegeven hoe Het Drentse Landschap haar ambitie als provinciale trust
wil vormgeven. De reacties op deze positiewijziging waren overweldigend en
leidden zelfs tot aankopen en herbestemmingen.
	
In
• de periode 2010-2015 werden achttien restauraties en renovaties
uitgevoerd. Eenzelfde aantal nieuwe panden werd verworven. Variërend van
de havezate Oldengaerde bij Dwingeloo tot een kleine brugwachterswoning
in Eexterveenschekanaal. Met de verwerving van de kerken van Bovensmilde
en Eext verdubbelde het aantal kerken van de Stichting Oude Drentse Kerken.
Ook werden er afspraken met de gemeente Noordenveld gemaakt om haar
drie monumentale molens over te dragen.
	
In
• 2014 is de sector Erfgoed in het leven geroepen en werd een sectorhoofd
aangesteld. Via het onderhoudsprogramma O-prognose kan op basis van
de inspecties van de Monumentenwacht het onderhoud veel beter worden
ingepland. Ook is er een Kwaliteitshandboek voor het beheer en onderhoud
gemaakt.

•	Onze vakantiewoningen zijn ondergebracht in de

verhuurbemiddelingsorganisatie Buitenleven. In 2015 zorgde dat voor flinke
investeringen om aan de kwaliteitseisen te voldoen. De bezettingsgraad steeg
tot boven de 70 procent.

Verwerving en restauratie
Eind 2015 beheerde Het Drentse Landschap 264 gebouwen en
gebouwde objecten. De meeste ervan hebben een grote cultuurhistorische waarde. Maar liefst 86 objecten bezitten een
monumentenstatus. Ze variëren van een piepklein vervenershuisje in Stuifzand tot de havezaten De Havixhorst in De Wijk en
Oldengaerde bij Dwingeloo. De verwachting is dat het monumentenbestand jaarlijks met enkele objecten zal blijven groeien.
Functie gebouwen
We vinden dat gebouwen een
functie moeten hebben. Het
Drentse Landschap verhuurt haar
panden vooral als woning en
voor bedrijfsmatige doeleinden.

Moeilijk verhuurbare panden
– vaak gaat het hier om grote
gebouwen - dwingen ons soms
tot avontuurlijke relaties met de
zakenwereld, horeca, kunst en
cultuur. Niet zelden maakt Het
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Drentse Landschap zo nieuwe
sociaaleconomische en culturele
initiatieven mogelijk.
Burgers en bestuurders weten
onze inzet voor het erfgoed zeer
te waarderen. Enthousiaste vrijwilligers zetten zich als plaatselijke commissies in voor het beheer
en de exploitatie van onze kerkgebouwen. De programmering is
vaak gericht op sociaal-culturele
en andere publieksgerichte activiteiten. Zo draagt zo’n gebouw
bij aan het versterken van de
sociale cohesie in het dorp en het

culturele aanbod in de regio. Het
Drentse Landschap wil in de toekomst haar rol hierin versterken.
Initiatieven verwerving
Vaak neemt Het Drentse
Landschap zelf het initiatief bij
het verwerven van monumentale
gebouwen, maar het komt ook
steeds vaker voor dat anderen
ons benaderen. Bijvoorbeeld als
een eigenaar een historisch waardevol gebouw zelf niet meer in
stand kan houden waardoor verval dreigt. We willen een vangnet vormen voor monumentale
objecten waarvan de cultuurhistorische waarde verloren dreigt
te gaan.
In principe komen alle beeldbepalende objecten voor verwerving in aanmerking. Het maakt
niet uit of een gebouw op het
platteland ligt of in een stedelijke omgeving. Ook is de monumentenstatus van zo’n pand in
beginsel niet van belang en het
feit of het bij een terrein van
Het Drentse Landschap of niet.
Uiteraard spelen financiële en
bedrijfsmatige afwegingen wel
een rol in het besluitvormingsproces.
De ad-hocbeschikbaarheid van
fondsen en vaak kortlopende
subsidieregelingen bepalen op
dit moment vooral de mogelijkheden tot verwerving. Het blijft
van belang dat we zelf actief op
zoek gaan naar particuliere fondsen voor de aankoop en restauratie van monumentale gebouwen.
Restauratie en herontwikkeling
Het Drentse Landschap voert de
restauraties van haar panden
sober en doelmatig uit. Deze lijn
wordt in de toekomst aangehouden en verder versterkt. Dat
geldt ook voor aspecten als kwaliteitsbewaking en duurzaamheid.
Qua duurzaamheid gebruiken
we toepassingen en materialen
die robuust zijn en een lange
levensduur kennen en kijken we
naar de te realiseren energiebesparing. Indien mogelijk worden
ook ecologische waarden erbij
betrokken.
Alle aanpassingen worden zoveel
mogelijk zo uitgevoerd dat de
oude toestand gemakkelijk
weer kan worden hersteld om

de cultuurhistorische waarde zo
weinig mogelijk aan te tasten.
We zetten hier de lijn die we tot
nu toe hanteerden, de komende
jaren door.
Kwaliteitskader
In 2015 maakten we een kwaliteitskader voor de planvorming
en de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van onderhoud, restauratie, renovatie
en herontwikkeling. Dit zal de
komende jaren worden geïmplementeerd.
Het kwaliteitskader fungeert
als leidraad voor alle gebouwde objecten van Het Drentse
Landschap.
•	De eerste stap bij restauraties
is het in kaart brengen van
de waarden van het object.
Indien er te weinig bekend
is, wordt er een nader onderzoek uitgevoerd door gespecialiseerde bureaus.
•	Voor de uitvoering van restauratiewerkzaamheden kiest
Het Drentse Landschap ervoor
de belangen van de regionale werkgelegenheid en
economie voorrang te geven.
We werken bij voorkeur met
bouwbedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging
Restauratie Noord. In de toekomst sluiten we ons waar
mogelijk aan bij de uitvoeringsrichtlijnen zoals die bij
de certificering van bedrijven
worden gehanteerd.

25

Projectmatige aanpak
De komende jaren gaat Het
Drentse Landschap haar projectmatige aanpak van de werkzaamheden op het gebied van
restauratie, renovatie of herontwikkeling verder versterken. De
projectleider maakt een projectplan met een beschrijving hoe
het project beheerd gaat worden. We gebruiken de zogeheten
Grotik-methode (Geld, Risico’s,
Organisatie, Tijd, Informatie,
Kwaliteit).
Net als in de afgelopen periode
worden ook de komende jaren
de projecten zoveel als mogelijk
zelf begeleid. De projectleiding
wordt alleen uitbesteed indien
dit wenselijk is vanwege bijvoorbeeld de complexiteit en de
omvang of vanuit de subsidieeisen. Ook besteden we uit als
het ons aan tijd of capaciteit ontbreekt om het zelf te doen.
Sturing op financiën en risico’s
maakt in de toekomst integraal
onderdeel uit van het projectmatig werken. In alle fasen van
een project dienen de kosten
geminimaliseerd te worden.
Bijvoorbeeld door werkzaamheden zoveel mogelijk meervoudig aan te besteden en goed te
sturen op het voorkomen van
meerwerk. Verder kunnen risico’s
en meerwerk worden beperkt
door goed onderzoek vooraf
en met een gedegen plan met
begroting.

Beheer en exploitatie
De sector Erfgoed coördineert het beheer van alle gebouwen van
Het Drentse Landschap. Het beheer richt zich hoofdzakelijk op verhuurzaken, technisch onderhoud, sleutelbeheer, administratie en
de afhandeling van storingsmeldingen. Bij verhuur gaat het vooral om het werven en selecteren van nieuwe huurders, het organiseren van tijdelijk beheer, het verlengen of herzien van huur- en
erfpachtcontracten en het toezien op de inning van huren.
Onderhoudssubsidies
Voor dekking van de onderhoudskosten van haar rijksmonumenten maakt Het Drentse
Landschap gebruik van BRIMsubsidies en de daarop gebaseerde Subsidieregeling instandhouding monumenten. Deze
regeling voorziet in een dekking
van 50 procent van de kosten van
‘sober en doelmatig onderhoud’
van rijksmonumenten.
De komende jaren zette we in
op het maximaal verkrijgen van
instandhoudingssubsidies door
goed te monitoren en nauwkeurig alle kosten te declareren
die daarvoor in aanmerking
komen. Voor het jaar 2016 is voor
negen gebouwen subsidie aangevraagd. Daarnaast is er voor
de tuinen van De Havixhorst en

Oldengaerde een aanvraag voor
een ‘groene’ BRIM-subsidie ingediend.
POM-status
Eind 2015 heeft Het Drentse
Landschap opnieuw een aanvraag bij de minister ingediend
om voor de zogeheten POMstatus in aanmerking te komen
en zo haar rol als monumentenorganisatie beter te kunnen
vervullen. De letters staan voor
Professionele Organisatie voor
Monumentenbehoud. We willen
deze officiële status in de komende periode verwerven.
Meerjarenonderhoudsplanning
Voor een efficiënt beheer van het
onderhoud aan de gebouwen
wordt de komende jaren een
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meerjarenonderhoudsplanning
opgebouwd. Hiervoor is gespecialiseerde O Prognose software
aangeschaft en zijn medewerkers
opgeleid om ermee te werken.
De software biedt de mogelijkheid om voor alle gebouwen een
meerjarenonderhoudsplan op te
stellen.
In 2016 en 2017 zal de nieuwe
onderhoudsplanning worden
opgebouwd. Om de database
compleet te krijgen dient voor
alle gebouwen een zogeheten
conditiemeting te worden uitgevoerd volgens de NEN 2767 normering. Aangezien het praktisch
en financieel niet uitvoerbaar is
om voor alle gebouwen in één
keer deze meting te doen, worden de gebouwen in de bestaande inspectiecycli meegenomen.
Dat betekent dat over maximaal
twee jaar alle objecten in het
onderhoudssysteem zitten.
Vastgoedexploitatie
De komende jaren zetten we in
op een effectieve vastgoedexploitatie door de huurinkomsten
te optimaliseren en de kosten

te beperken. Leegstand bij het
verhuren van gebouwen en daarmee huurderving zullen zoveel
mogelijk beperkt blijven.
We streven naar marktconforme
huren. Hoewel er de afgelopen
jaren al een inhaalslag heeft
plaatsgevonden, is er in sommige gevallen door afspraken
in het verleden nog geen sprake
van een commerciële huur. Bij
gebouwverbeteringen zal in de
toekomst ook steeds worden
overwogen of deze verbetering
tot een huurverhoging aanleiding geeft.
Maatwerk is en blijft echter
geboden. Om de verhuur van
een gebouw te stimuleren kan
het soms nodig zijn afspraken op
maat te maken, bijvoorbeeld om
beginnend ondernemerschap te
stimuleren.
Het Drentse Landschap wil de
exploitatielasten van haar gebouwen verminderen door kostenbewust onderhoud en door op zoek
te gaan naar duurzame energiebronnen. De komende tijd gaan

we op bedrijfsgebouwen die we
in eigen gebruik hebben, zonnepanelen installeren.
Vakantiewoningen
Sinds 1 februari 2015 worden
onze zes vakantiewoningen
via de bemiddelingsorganisatie Buitenleven verhuurd. Voor
onderhoud en beheer zijn we
ook in de toekomst zelf verantwoordelijk. We blijven letten op
een kwalitatief hoogwaardige
inrichting en goed onderhoud.
Naast de opbrengsten uit de verhuur is ook de pr-waarde voor
de achterban en de toeristischrecreatieve beleving van belang.
Gestreefd wordt naar een duurzame hoge bezettingsgraad voor
alle accommodaties van zo’n
80 procent.
De komende jaren willen we het
aantal vakantiewoningen langzaam laten groeien. Twee nieuwe
accommodaties worden in 2016
opgeleverd: de Meiersplaats op
Landgoed Rheebruggen en het
achterhuis van Ter Hansouwe
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in Peize. Uitgangspunt is dat de
vakantiehuizen qua situering,
uitstraling, omvang en inrichting moeten passen binnen het
Buitenleven-concept.

Groen erfgoed
Het Drentse Landschap draagt de zorg voor twee groene rijksmonumenten: de tuinen van de havezaten Oldengaerde en De
Havixhorst. Daarnaast beheren we ook ander cultuurhistorisch
waardevol groen erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan de tuin van
Lemferdinge, verschillende boerenerven en onze drie schansen uit
het eind van de zestiende eeuw. In tegenstelling tot gebouwde
objecten gaat het bij groen erfgoed om levende objecten met een
minder lange levensduur dan het materiaal van ons ‘stenen erfgoed’. Bij groen erfgoed zijn regelmatig interventies nodig. Een
groen monument is eigenlijk nooit af.

Samenhang
De waarde van groen erfgoed
zit hem voor een belangrijk deel
in de samenhang tussen monumentale gebouwen en objecten en hun groene omgeving.
Behoud en versterking van deze
ensemblewaarde blijft ook in
de toekomst een belangrijk uitgangspunt.
Hetzelfde geldt voor de relatie
tussen het monument en het
omringende landschap. Denk aan
de zichtas achter de havezate
Oldengaerde die een blik biedt
op het achterliggende cultuurlandschap, maar ook aan de
boerenerven, die niet los te zien
zijn van de agrarische structuren waarin ze gelegen zijn. Met
name in het esdorpenlandschap
zie je een sterke verwevenheid
van boerderij, erf, dorp en omgeving.
We hanteren als uitgangspunt
dat waardevol groen erfgoed
en de daarmee samenhangende
ensembles behouden dienen te
blijven. Bij vervanging van waardevolle, groene elementen zullen
we op dezelfde plek opnieuw
dezelfde soort planten.
Groen erfgoed in beheerplannen
Net als de cultuurhistorische
waarden worden ook de natuurwaarden van ons erfgoed in onze
beheerplannen vastgelegd. Het
stelt ons in staat om de goede
afwegingen te kunnen maken.
Verder speelt ook bij groen erfgoed de gebruikswaarde een
rol, zeker als er sprake is van een
toeristisch-recreatieve functie
van het gebied. We zullen steeds
goed moeten nadenken over
zaken als bereikbaarheid, toegankelijkheid en voorzieningen
om te voorkomen dat cultuurhistorische waarden worden aangetast.
Beheer en onderhoud
In 2016 ontwikkelt Het Drentse
Landschap een integrale visie
op groen erfgoed. Hierin zullen
alle elementen met zowel een
groene als een cultuurhistorische
component aan de orde komen,
van houtsingel tot havezatetuin.
In de toekomst zal het beheer
en onderhoud van groene
monumenten planmatig worden
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aangepakt. Hierbij gebruiken
we de Uitvoeringsrichtlijn Groen
Erfgoed.
De ontwikkeling van beheerplannen en onderhoudsplannen en
het operationele beheer zijn
binnen Het Drentse Landschap
in hoofdzaak een taak van de
sector Natuur en Landschap.
Regelmatig is er beleidsmatige
en operationele afstemming met
de sector Erfgoed.
Bij werkzaamheden die regulier
onderhoud overstijgen, gaan
we gespecialiseerde hoveniers
inschakelden. Indien grootschalig herstel of herinrichting
nodig is, wordt altijd eerst historisch onderzoek uitgevoerd
op basis van de richtlijnen
van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Vervolgens
vragen we een tuinarchitect of
landschapsarchitect plannen te
maken.
Beheer landgoederen
In 2016 worden de plannen
voor de tuin- en parkaanleg van

Oldengaerde afgerond. De realisatie zal vervolgens in de jaren
daarna plaatsvinden.
Naast de monumentale tuinen van Oldengaerde en De
Havixhorst heeft het Drentse
Landschap enkele andere
landgoederen in beheer. Deze
beheerplannen worden hoofdzakelijk vanuit natuurwaarden
opgesteld, uiteraard met aandacht voor cultuurhistorische
aspecten. De plannen worden
continu gemonitord en jaarlijks
geëvalueerd. Indien nodig worden de beheerplannen herzien,
waarbij in principe een cyclus van
zes jaar geldt.
Boerenerven
Voor de boerenerven van Het
Drentse Landschap geldt doorgaans dat de huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud. Bij herinrichting of herstel
van een boerenerf gebruiken
we de kennis van de Werkgroep
Boerenerven of schakelen we een
gespecialiseerde tuinarchitect in.
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Als uitgangspunt geldt steeds
dat opstallen en erf een ensemble vormen en in gezamenlijkheid moeten worden bezien. De
historische referentie geldt als
leidraad bij de herinrichting. Dat
geldt voor de keuze van planten
en bomen, de uitvoering van de
erfverharding en de buitenverlichting die terughoudend wordt
toegepast.
De Werkgroep Boerenerven
is een kleine groep enthousiaste vrijwilligers die sinds 2004
onderdak heeft bij Het Drentse
Landschap. De werkgroep biedt
jaarlijks een vast cursusprogramma aan om de deelnemers
bewust te maken van de keuzes
die er te maken zijn met behoud
van bijzondere waarden.

Archeologie, cultuur
historie, kunst en cultuur
Cultureel erfgoed is voor Het Drentse Landschap niet alleen de
gebouwde omgeving. Onze betrokkenheid bij archeologie, cultuurhistorie, kunst en cultuur is de afgelopen sterk toegenomen.
In de erfgoednotitie Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap
hebben we in 2013 onze visie gegeven hoe we hiermee willen
omgaan. In deze paragraaf gaan we in op enkele belangrijke aandachtsgebieden.
Archeologische monumenten
Het Drentse Landschap beheert
22 hunebedden, zo’n 140 grafheuvels en circa 35 hectare celtic
fields. Het operationeel beheer
van de archeologische monumenten vindt plaats vanuit de sector
Natuur en Landschap. Indien
nodig vindt afstemming plaats
met de sector Erfgoed. Dit zal in
de toekomst worden gecontinueerd.
Jaarlijks inspecteert de provinciaal archeoloog onze hunebedden. Elk jaar wordt de vegetatie
gemaaid en afgevoerd. Indien
nodig gaan we er snoeien en
worden bijvoorbeeld de bomen

verwijderd die het hunebed zouden kunnen beschadigen.
Voor alle hunebedden hebben
we vrijwillige toezichthouders uit
de directe omgeving. Deze controleren er regelmatig zodat we
eventuele vernielingen snel constateren waarna deze in overleg
met de provinciaal archeoloog
hersteld kunnen worden.
De grafheuvels op onze terreinen
worden elke drie jaar gecontroleerd door de Monumentenwacht.
Het kort houden van de vegetatie
en het vrijhouden van opslag op
de grafheuvels gebeurt door de
terreinmedewerkers. Hetzelfde
geldt voor de celtic fields op het
Hijkerveld en Kampsheide.

Onderhoud schansen
Net als alle andere monumentale objecten van Het Drentse
Landschap worden ook de
Emmerschans, de Katshaarschans
en de Zwartendijksterschans
periodiek geïnspecteerd door de
Monumentenwacht. In de afgelopen jaren is een deel van het
achterstallig onderhoud aan de
schansen weggewerkt en konden we een adequate inrichting
realiseren. Dit traject wordt de
komende periode afgerond.
Ook hier verzorgen onze terreinmedewerkers het reguliere
onderhoud. De schansen vragen
extra inzet en middelen om bijvoorbeeld de steile taluds en de
bruggen intact te houden. Deze
extra aandacht zal ook in de toekomst noodzakelijk blijven.
Historisch cultuurlandschap
Het Drentse Landschap zal zich
blijven inspannen om het oude
Drentse cultuurlandschap te
behouden. Dat geldt bijvoorbeeld voor cultuurhistorische
elementen als houtsingels en
houtwalletjes, routestructuren en
veenterpen. Het zijn juist deze
elementen die de invloed van de
mens op het landschap zichtbaar
maken. In hun verhaal krijgt het
landschap zin en betekenis.
In 2016 ontwikkelen we een
beleid specifiek gericht op het
cultuurlandschap en de cultuurhistorische elementen daarbinnen. Het gaat onderdeel vormen
van een breder beleid rond
groen erfgoed.
Immaterieel erfgoed
Het Drentse Landschap blijft zich
ook in de toekomst inzetten
voor de instandhouding van ons
immaterieel erfgoed. Denk aan
streekgeschiedenis, maar ook aan
zaken als tradities en gebruiken.
Bij dat immaterieel erfgoed horen zeker ook onze
gescheperde schaapskuddes op het Hijkerveld en het
Doldersummerveld. Deze kuddes
met Schoonebekers zijn net als
de inzet van Drentse heideschapen elders op onze terreinen
zijn mooie voorbeelden van het
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levend houden van de geschiedenis. Naast deze beheerfunctie
spelen de schaapskudden ook
een belangrijke rol in onze voorlichting aan het publiek. In de
praktijk blijkt dat de scheper met
zijn schapen zich in veel belangstelling kan verheugen.
Kunst
Het Drentse Landschap is op drie
manieren structureel betrokken
bij de kunst in Drenthe. Hier
gaan we de komende jaren mee
door.
•	Het Drentse Landschap bezit
vijf grote kunstwerken van
zwerfstenen in de gemeente
Borger-Odoorn. Daarnaast
staan we altijd open voor
initiatieven rond Land Art en
kunst in de openbare ruimte.
We werken graag mee aan
dergelijke projecten mits ze
geen schade toebrengen aan
de natuur en het landschap.
•	In 2006 namen we het initiatief voor de oprichting van
de Stichting Beeldenpark
De Havixhorst. Hiermee wilden we aandacht vragen
voor de Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst uit de
twintigste eeuw. Naast Het
Drentse Landschap zitten in
het bestuur Chateauhotel De
Havixhorst, Museum Beelden
aan Zee en het Drents
Museum. De vaste collectie
wordt regelmatig uitgebreid.
Daarnaast zijn er jaarlijks in
de tuinen van De Havixhorst
tijd tijdelijke exposities.
•	De Culturele Raad Eelde
beheert de galerie in het huis
Lemferdinge en verzorgt de
activiteiten. We blijven het
landgoed beschikbaar stellen
voor culturele activiteiten.
Geheugen van Drenthe
Samen met het Drents Archief,
Marketing Drenthe en het
Recreatieschap Drenthe participeert Het Drentse Landschap
in Geheugen van Drenthe. Het
project wil het karakteristieke
erfgoed van Drenthe ontsluiten voor een breed publiek.
Opdrachtgever is de provincie
Drenthe.

De eerste fase van Geheugen
van Drenthe moet eind 2016 zijn
afgerond. In deze fase wordt
de erfgoedinformatie digitaal
ontsloten voor de betrokken
organisaties en instanties. In de
tweede fase komt deze informatie beschikbaar voor intermediairs om in hun communicatie te
gebruiken.
Behartigen belangen erfgoed
Het Drentse Landschap gaat zich
nadrukkelijker manifesteren als
belangenbehartiger van natuur,
landschap en erfgoed in Drenthe.
We werken al samen met instellingen als Drents Museum, Drents
Archief, Hunebedcentrum,
Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
Bond Heemschut en de Federatie
Instandhouding Monumenten.
De komende jaren gaan we nóg
meer de samenwerking met
anderen zoeken.
Erfgoedinformatie
Regelmatig krijgen we van
gemeenten, organisaties als historische verenigingen en particulieren vragen over bijvoorbeeld
archeologie, monumentenzorg,
boerenerven, landschap en historische geografie. We proberen
deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Ook zullen we over
deze onderwerpen de komende
jaren lezingen en presentaties
blijven verzorgen.
Steunpunt Erfgoed Drenthe
Het Steunpunt Erfgoed Drenthe,
dat sinds 2015 onderdak bij ons
gevonden heeft, zal mogelijk
eind 2016 worden opgeheven.
In de toekomst gaan we nauw
samenwerken met de organisaties waar de provincie de taken
van het steunpunt gaat onderbrengen. Op deze manier zullen
we kunnen blijven inspelen op
signalen uit het veld. Dit is met
name van belang bij het zoeken
van herbestemmingen van monumentaal erfgoed.
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Perspectief 2016-2020
• Het Drentse Landschap zal haar
betrokkenheid bij het culturele
erfgoed de komende jaren intensiveren. Vanwege deze toenemende
aandacht en het groeiende bezit zal
de sector Erfgoed mee moeten ontwikkelen. Dat vraagt om blijvende
aandacht voor bijvoorbeeld efficiëntie in het werkproces, projectmatig
en planmatig werken en kostenbewust handelen.
• Behalve voor baar ‘stenen erfgoed’ draagt Het Drentse Landschap
ook de zorg voor groene monumenten. In tegenstelling tot gebouwde
objecten gaat het bij groen erfgoed
om levende objecten met een minder lange levensduur waardoor dan
regelmatig interventies nodig zijn.
• Het Drentse Landschap heeft de
ambitie om zich als provinciale trust
verder te ontwikkelen. Overheden
en gebouweigenaren zullen ons
naar verwachting steeds beter
weten te vinden om de zorg voor
hun gebouwen over te nemen. Vaak
gaat het om onrendabele monumenten als kerken en molens. Het
beheer hiervan is risicovol en kan
niet zonder de steun van overheden,
fondsen en particulieren. We zorgen
voor een financieel haalbare exploitatie. Dat vereist ook de inzet van
lokale vrijwilligers die hun schouders eronder willen zetten.
• Vanuit de overheid worden
steeds meer eisen gesteld aan
het werkveld, bijvoorbeeld voor
het verkrijgen van de status
Professionele Organisatie voor
Monumentenbehoud. Onze inzet
is om bij restauraties zoveel mogelijk met gecertificeerde bedrijven
te werken. Als organisatie is het
belangrijk onze kennis en capaciteit
up-to-date te houden.
• De sector Erfgoed kiest voor een
aanpak waarbij ziel en zakelijkheid
samengaan. Bij het werken met
monumenten zijn bezieling en liefde
noodzakelijk, maar tegelijkertijd
vraagt onze omvangrijke erfgoedportefeuille om een zakelijke en
professionele aanpak.
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Sector Communicatie

4

De belangrijkste taak van de sector Communicatie
is het versterken van de maatschappelijke
verankering van Het Drentse Landschap. We
willen ons als provinciale trust ontwikkelen.
Dit betekent dat we ons in de toekomst niet
alleen profileren als hoeder van natuur en
landschap maar ook steeds nadrukkelijker als
erfgoedorganisatie. De ontwikkeling richting
provinciale trust zal zorgen voor steeds
intensievere contacten met de bevolking van
Drenthe. Dat betekent dat er de komende jaren
volop werk zal zijn voor de sector Communicatie.

Terugblik 2010-2015

•	Veranderend overheidsbeleid en een langdurige economische crisis hebben

een zware wissel getrokken op het draagvlak voor het werk van Het Drentse
Landschap. Meer dan ooit hebben we de afgelopen jaren ons bestaansrecht
moeten verdedigen. Dat lijkt goed geslaagd want het aantal beschermers is de
afgelopen vijf jaar blijven toenemen. Ook zit er een positieve lijn in het aantal
volgers via de sociale media.
	
De
steun vanuit het bedrijfsleven is licht gestegen ten opzichte van vijf jaar
•
geleden. De ontwikkeling van het aantal bedrijfssponsoren heeft echter niet
de groei doorgemaakt die we indertijd verwachtten. De economische crisis is
hier duidelijk mede debet aan.
	
• De afgelopen jaren is het aantal vrijwilligers doorgegroeid tot maar liefst 275
personen. Dit aantal is duidelijk meer dan we in 2010 verwachtten.
	
De
ambitie om meer te gaan doen met educatieve programma’s voor het
•
onderwijs is gehaald. We zien dat de maatschappelijke stages voor middelbare
scholieren inmiddels bijna allemaal wegbezuinigd zijn.

•	De recreatieve voorzieningen van Het Drentse Landschap worden goed onderhouden. Ook zijn er nieuwe voorzieningen bijgekomen zoals een ijsbaan in
het natuurgebied Oude Weer. De wandelgidsen Loop van de Drentsche Aa
en Loop van het Oude Diep zijn succesvolle uitgaven gebleken. Hetzelfde
geldt voor de nieuwe serie Fietsroutes van Toen die we samen met het Drents
Archief en de VVV Assen uitgeven.
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Communicatie en marketing
Het Drentse Landschap wil een organisatie zijn met een groot
draagvlak in de Drentse samenleving en daarbuiten. We willen
onze afhankelijkheid van subsidies verlagen en onze invloed richting samenleving, overheden en achterban beter gebruiken. Het
Drentse Landschap wil dit bereiken door haar organisatie verder te
professionaliseren en haar relatie met de buitenwereld te verstevigen. Het Drentse Landschap is een ideële instelling. Dat is en blijft
haar kracht én het zal ons blijven onderscheiden van anderen.
Communicatiedoelstellingen
Voor de periode tot 2020 heeft
Het Drentse Landschap de volgende communicatiedoelstellingen geformuleerd:
•	vergroten van de naamsbekendheid en het draagvlak
voor natuur, landschap en erfgoed onder de inwoners van
Drenthe en haar bezoekers
•	doorgroeien naar een provinciale trustorganisatie
•	verder ontwikkelen samenwerking met o.a. Drents Archief,
erfgoedorganisaties, musea en
historische verenigingen
•	versterken van de binding met
doelgroepen door professionalisering van het relatiebeheer
•	met name de doelgroepen
gezinnen en jongeren meer
betrekken bij natuur, landschap en erfgoed
•	vergroten van de inkomsten
via marktgerichte campagnes
rond producten en evenementen
•	professionaliseren en versterken van het vrijwilligerswerk,
onder andere door intensivering van de samenwerking met Landschapsbeheer
Drenthe.
•	verbeteren van de interne
communicatie tussen de sectoren van de organisatie en
met de vrijwilligers

Behartigen belangen natuur,
landschap en erfgoed
Om de belangen natuur, milieu,
landschap, cultuurhistorie, leefbaarheid, toerisme en recreatie
en educatie zo goed mogelijk te
behartigen, maken we onderdeel
ut van tal van overlegstructuren
(zie het kader over het netwerk).
Het Drentse Landschap is betrokken bij tal van netwerken en we
voeren veelvuldig overleg d met
provincie, gemeenten, waterschappen en collega-organisaties.
Op deze manier kunnen we snel
anticiperen op kansen en bedreigingen die zich voordoen.
Werkzaamheden sector
Bij de sector Communicatie werken zes medewerkers, waarvan
vier op het secretariaat. Het
secretariaat verricht algemene
ondersteunende werkzaamheden
voor de andere sectoren. Het
secretariaat is ook verantwoordelijk voor het algemene relatiebeheer van Het Drentse Landschap.
Elke sector is zelf verantwoordelijk voor het relatiebeheer van de
eigen contacten.
Medio 2016 krijgt
Landschapsbeheer Drenthe haar
kantoor in de Kloosterstraat
in Assen. De receptie- en telefoonwerkzaamheden voor
beide organisaties worden

vanuit het secretariaat van Het
Drentse Landschap aangestuurd.
Ook ondersteunen we de communicatiemedewerker van
Landschapsbeheer Drenthe.
Ontwikkeling aantal beschermers
In tien jaar tijd is het aantal
beschermers van Het Drentse
Landschap verdriedubbeld. De
afgelopen jaren blijft het aantal
beschermers tussen 15.500 en
16.500 schommelen. Het Drentse
Landschap heeft een trouwe achterban. Opzeggingen zijn meestal
om financiële redenen of door
overlijden.
Steeds vaker ontvangt Het
Drentse Landschap eenmalige
giften, schenkingen en legaten.
Onze brochure over schenken
en nalaten wordt jaarlijks naar
alle notariskantoren in Drenthe
gestuurd. We werken aan een
nieuw ‘geefplan’ waarmee in de
toekomst nog beter kan worden
ingespeeld op de wensen en
behoeften van deze groep.
Het relatiebeheersysteem waar
we sinds 2014 mee werken, kan
adequaat inspelen op veranderende behoeften.
Ontwikkeling aantal bedrijfssponsoren
De economische crisis van de
afgelopen jaren was er debet aan
dat het aantal bedrijfssponsoren
weinig groeide. De komende
jaren verwachten we een lichte
groei van het aantal bedrijven die
ons werk met een jaarlijkse donatie steunen. We willen in 2020
vijftig bedrijven als beschermer
hebben. Elke twee jaar proberen
we een bezoek aan onze bedrijven te brengen.
Fondsenwerving en marketing
In de strijd om donateurs van
goede doelen zou Het Drentse
Landschap zich beter moeten profileren.
•	We moeten duidelijker laten
zien waarmee we ons onderscheiden van anderen. Een
sterk punt is dat elke euro die
Het Drentse Landschap ontvangt, ook daadwerkelijk in
Drenthe wordt besteed. Dat
maakt onze regionale positie sterk in vergelijking met
landelijk opererende orga-

34

nisaties. Verder onderscheiden we ons van de collega’s
van Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer door onze
brede inzet voor de Drentse
cultuur.
•	Mensen worden steeds kritischer in hun keuze voor
goede doelen. Vooral jonge
mensen willen zich niet
meer voor lange tijd aan een
organisatie binden. De traditionele beschermer van Het
Drentse Landschap maakt
plaats voor donateurs met
een meer variabel gedrag. We
denken hier met ons nieuwe
relatiebeheersysteem beter
inzicht in te krijgen.
De komende periode gaat de
sector Communicatie zich voorbereiden op een meer marktgerichte toekomst. Met doelgerichte communicatie kunnen
we meer doelgroepen aan ons
binden. Uiteindelijk moeten we
ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen ons werk een warm

hart toedragen en dat we extra
inkomsten genereren om ons
werk te kunnen blijven doen. We
denken hier vooral aan gezinnen
met kinderen en mensen die ons
specifiek voor bepaalde thema’s
(erfgoed, recreatie, fauna enzovoort) steunen, maar ook aan
recreanten en toeristen.
Sociale media
Dankzij de sociale media is het
mogelijk een dialoog met grote
groepen consumenten aan te
gaan zonder dat dit grote budgetten vereist. Het Drentse
Landschap zal de sociale media
niet alleen inzetten om het
draagvlak van de organisatie te
vergroten, maar dergelijke middelen kunnen bijvoorbeeld ook
een belangrijke rol spelen om
gericht bepaalde marketingniches te benaderen.
Aan het eind van de komende vijf jaar denken we
3000 Facebook-vrienden en 5000
volgers op Twitter te hebben.
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Fotocollectie
Het Drentse Landschap beschikt
over een uitgebreide fotocollectie die onder andere gebruikt
wordt voor het documenteren
van het beheer en voor activiteiten als kwartaalblad, brochures
en lezingen. We werken steeds
aan actualisering en uitbreiding
van de collectie, vooral met hulp
van de fotografen die als vrijwilliger voor ons actief zijn.
Behalve voor de eigen organisatie heeft de collectie een maatschappelijke meerwaarde. De
beelden zijn opgeslagen in een
digitale beeldbank.

Activiteiten en educatie
Jaarlijks organiseert Het Drentse Landschap een paar honderd
publieksactiviteiten. Dankzij het bereik van onze communicatiemiddelen zijn we een aantrekkelijke partner voor veel organisaties en bedrijven. Mede door deze samenwerking kunnen
we een groot en breed aanbod realiseren dat veel doelgroepen
aanspreekt. Onze educatieve activiteiten richten we op het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs. We zijn we steeds op zoek
naar nieuwe vormen van samenwerking.
Voorlichtings- en publieks
activiteiten
Het Drentse Landschap organiseert jaarlijks tientallen lezingen
en excursies. In bijna alle gevallen
worden deze verzorgd door onze
vrijwilligers. Daarnaast organiseren we elk jaar open dagen
en grote, drukbezochte evenementen als de Lammetjesdag,
het Kinderbuitenfestival en de
Kerstwandeling. Eens per twee
jaar hebben we de Hunzeloop en
het Festival van het Landschap.
De komende vijf jaar willen we
voor deze evenementen een
groei van het aantal deelnemers
met vijf procent bereiken. Een
deel van deze groei gaan we realiseren via bestaande en nieuw te
ontwikkelen erfgoedactiviteiten.

Kennisoverdracht en beleving
Het gaat ons er niet alleen om
volwassenen en kinderen te
informeren over het werk van
Het Drentse Landschap. We
vinden het vooral belangrijk
om zoveel mogelijk mensen te
betrekken bij natuur, landschap
en erfgoed. In zulke activiteiten
staat naast kennisoverdracht
vooral ook beleving centraal.
Onze educatieve activiteiten
richten we de komende jaren op
twee doelgroepen: (jonge) gezinnen met kinderen en leerlingen
van basisonderwijs en voortgezet
onderwijs.
Gezinsactiviteiten
Onze thema’s moeten aansluiten
bij de beleving van de kinderen
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en ze moeten behalve leuk om
te doen ook leerzaam zijn. Vaak
kiezen we actuele onderwerpen.
•	De activiteiten en de sfeer
eromheen blijken een prima
promotiemiddel om onze
naamsbekendheid te vergroten. Voorbeelden zijn de
kinderactiviteiten rondom
de Lammetjesdag en het
Museumweekend. De ervaringen hebben geleerd dat
kinderactiviteiten het beste
geconcentreerd kunnen worden rond andere promotionele activiteiten. Zo gaan
we speciale activiteiten voor
kinderen ontwikkelen rond
de promotiestand van Het
Drentse Landschap.
•	De komende vijf jaar gaat
onze aandacht vooral uit naar
het verder ontwikkelen van
de grotere jaarlijkse evenementen als de Lammetjesdag
en het Kinderbuitenfestival.
We gaan ons beraden over de
toekomst van de Hunzeloop
en het Festival van het
Landschap.

•	De activiteiten rond de
informatiecentra worden
uitgebreid. Extra aandacht
krijgt het werk in het nieuwe
Duurzaamheidscentrum
Assen.
Bij de organisatie van gezinsactiviteiten werken we
samen met de gemeente
Assen, het Drents Archief, het
Hunebedcentrum, IVN Drenthe
plus plaatselijke afdelingen, het Wereldnatuurfonds,
Landschapsbeheer Drenthe,
Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten.
Onderwijsactiviteiten
Gericht kennis van natuur en
erfgoed in de eigen omgeving
van de kinderen aanbieden is het
uitgangspunt van onze activiteiten voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zo stimuleren
we leerkrachten om vaker met
leerlingen naar buiten te gaan.
Zo worden er op onze terreinen

natuurspeurtochten georganiseerd.
Als de kans zich voordoet, sluiten we aan bij de actualiteit. We
hebben bijvoorbeeld scholen
betrokken bij het uitzetten van
bevers in het Hunzedal. Op dit
moment organiseert Het Drentse
Landschap schoolprojecten in de
Oude Kene aan de stadsrand van
Hoogeveen en ondersteunen we
het project Bos Natuurlijk! in het
Drents-Friese Wold.
Onze onderwijsactiviteiten gaan
zich de komende jaren langs de
volgende lijnen ontwikkelen:
•	Het Drentse Landschap zoekt
samenwerking met derden.
Voorbeeld hiervan is de samenwerking met IVN Drenthe die
scholen structureel jaarlijks
een of twee onderwijsprojecten aanbiedt. Het Drentse
Landschap maakt hier een
‘pluspakket’ bij, bijvoorbeeld
in de vorm van een speurtocht
op één van onze terreinen.
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•	Ook gaan we intensiever samenwerken met
Landschapsbeheer Drenthe,
onder andere in een project
over houtwallen.
•	Het Drentse Landschap gaat
meer onderwijsprojecten
aan derden uitbesteden. We
ontwikkelen dan zelf lessen
die we aan een samenwerkingspartner uitbesteden.
Voorbeeld van zo’n aanpak
is het Natuur Landschap en
Cultureel Erfgoed Programma
dat samen met Marketing
Natuurlijk wordt uitgevoerd.
We gaan op zoek naar vrijwilligers met onderwijservaring
om onderwijsprojecten rond
actuele thema’s uit te voeren.
Voorbeelden zijn het Beverproject
in het Hunzedal en het
Dassenproject.
Maatschappelijke stages
Het Drentse Landschap wil leerlingen maatschappelijke stages
aanbieden. De mogelijkheden
voor individuele stages zijn echter beperkt. Zo proberen we
stageplekken te creëren bij onze
jaarlijkse activiteiten die bij de
scholen via het stageloket kenbaar worden gemaakt. Voor zeer
gemotiveerde leerlingen proberen
we extra stageplekken te maken.

Inzet vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Het Drentse Landschap. Mede
dankzij hun inzet kan Het Drentse Landschap in de toekomst haar
doelen op het gebied van natuur, landschap en erfgoed blijven
realiseren en haar belangen behartigen. Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Het is goed om ons daar steeds bewust van te zijn.
Acquisitie nieuwe vrijwilligers
Op dit moment beschikt Het
Drentse Landschap over ongeveer 250 vrijwilligers. Onder
andere door het uitbreiden van
het aantal erfgoedlocaties met
publiekactiviteiten zullen we in
de toekomst méér vrijwilligers
nodig hebben. Bovendien is er
sprake van een zekere vergrijzing
van het vrijwilligerskorps. Er zullen jaarlijks 15 tot 25 nieuwe vrijwilligers moeten komen om het
huidige aantal op peil te houden.
De komende jaren zullen er alles
op alles moeten zetten om elk
jaar voldoende nieuwe vrijwilligers te kunnen werven.
Kinderactiviteiten
Vrijwilligers die in de weekenden
activiteiten voor kinderen willen
organiseren, blijken moeilijk te
vinden. Het huidige educatie-

team is aan het vergrijzen. Vooral
omdat we de activiteiten rondom
het Duurzaamheidscentrum willen intensiveren, moeten we de
komende tijd extra investeren in
de acquisitie en scholing van een
nieuwe groep vrijwilligers.
Zelfregulerende teams
In 2015 verscheen de nota
Vrijwilligers zijn onbetaalbaar
waarin we het vrijwilligersbeleid
van Het Drentse Landschap voor
de komende jaren uitwerkten.
Het Drentse Landschap kiest voor
zelfregulerende vrijwilligersteams. Binnen de kaders die de
organisatie stelt, krijgen zulke
teams veel eigen verantwoordelijkheid. Zowel voor de vrijwilligers als voor de medewerkers is
het van belang taakverdeling en
verantwoordelijkheden duidelijk
te omschrijven.
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Functieprofielen
Het Drentse Landschap heeft
zo’n twintig vrijwilligersteams
die verdeeld zijn over de drie
sectoren van de organisatie. Er
komen functieprofielen voor
elk vrijwilligersteam. Daar komt
onder andere in te staan wat de
functie-inhoud is, welke taken
er zijn, over welke vaardigheden
en eigenschappen iemand moet
beschikken en wat er qua inzet
van hem of haar verwacht wordt.
De verwachting is dat er de
komende jaren lokale vrijwilligersteams bij zullen komen voor
onze natuurgebieden en gebouwen. Ook deze zullen vanuit de
sectoren worden begeleid.

Recreatieve voorzieningen
Onze belangrijkste bijdrage aan de recreatie en het toerisme in
Drenthe zijn onze natuurgebieden met op dit moment een oppervlakte van ruim 8600 hectare. Het grootste deel ervan is het hele
jaar door vrij toegankelijk voor het publiek. Uiteraard wordt die
toegankelijkheid bepaald door de natuurwaarden van het gebied.
Terreinbezoek mag de biodiversiteit en de archeologische en cultuurhistorische waarden van een gebied nooit schaden.
Kwaliteit informatiecentra
Het Drentse Landschap vindt het
belangrijk dat de kwaliteit van
haar recreatieve voorzieningen
goed is. Samen met de vrijwilligers wordt hier scherp op toegezien. Zo geldt voor onze informatiecentra dat ze eens in de vijf tot
zeven jaar een update krijgen.
Meestal gaat het dan niet om
ingrijpende veranderingen, maar
zijn het accentverschuivingen
binnen het bestaande concept.
Duurzaamheidscentrum Assen
Samen met de gemeente Assen
starten we in 2016 met de programmering voor het nieuwe
Duurzaamheidscentrum Assen
aan de rand van het Asserbos.
We willen hiervoor een langdurige samenwerking aangaan met

de gemeente voor tenminste tien
jaar. Vanaf 2017 beginnen we
eenzelfde samenwerking voor de
educatieve taken.
Voorzieningen terreinen
Op een deel van de terreinen
moeten de oude informatiepanelen nog vervangen worden door
nieuwe. Samen met de sector
Natuur en Landschap moet hiervoor een plan worden gemaakt.
We willen dat in 2020 gerealiseerd hebben.
Ook gaan we meer bankjes
plaatsen. Niet alleen om meer
rustplekken te creëren, maar
ook om via de tekst ‘Je zit goed
bij Het Drentse Landschap’ het
publiek op ons en ons werk te
attenderen.

RECREATIEVE VOORZIENINGEN
HET DRENTSE LANDSCHAP (2015)
•	2 observatietorens
•	2 oriëntatietafels
•	2 gescheperde kuddes
•	2 kijkheuvels
•	2 vogelkijkhutten
•	6 informatiecentra (De
Blinkerd, Doldersummerveld,
Duurzaamheidscentrum
Assen, Egberts Lent, ‘t Ende,
Hijkerveld en Orvelte)
•	28 infopanelen
•	300 kilometer paden
•	31 paaltjesroutes over de terreinen
•	52 wandel- en fietsroutes
digitaal beschikbaar
•	63 Knapzakroutes
•	4 langeafstandswandelingen
(Drentsche Aa, Oude Diep,
Reest en langs alle hunebedden)
•	4 ijsbanen (Hooghalen,
Kampsheide, Spier-Wijster en
Oude Weer)
•	7 vakantiewoningen
•	5 beelden van zwerfstenen
•	2 expositielocaties
(Beeldenpark De Havixhorst
en Galerie Lemferdinge)
•	790 parkeerplaatsen bij de
terreinen

Nieuwe wandel- en fietsroutes
Elk jaar geeft Het Drentse
Landschap nieuwe wandel- en
fietsroutes uit. We proberen hier
zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen als het
Drents Archief en lokale recreatieondernemers.
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NETWERK HET DRENTSE LANDSCHAP (2015)

Aankopersoverleg
Adviesgroep opstellen beheerplannen Natura 2000
Algemeen Bestuur Landschappen NL
Archeologische Monumentenwacht
Begeleidingscommissie
Cultuurtoerisme
Beheerdersoverleg Landschappen NL
Beheerdersoverleg SNL
Bestuurlijk Overleg Gedeputeerde
Bestuurlijk Overleg Hunze en Aa’s
Bestuurlijk Overleg Noorderzijlvest
Bestuurlijk Overleg Reest en Wieden
Bestuurscommissie Zuidwolde Zuid/
Zuidwolde
Boermarke Midlaren
Bond Heemschut
Commissie Onderzoek Natuurlijk
milieu Drenthe
Communicatieadviseurs Overleg
Drenthe
Culturele Raad Eelde
Directeuren Overleg Drenthe
Directeursoverleg Landschappen NL
Drents Actie Overleg
Federatie Instandhouding
Monumenten
Gebiedscommissie Hunzedal
Gebiedscommissie Reest & Zuidwest
Drenthe
Gebiedsgroep Drents-Friese Wold
Gebiedsgroep Drouwenerzand
Natura 2000
Gebiedsgroep Havelte Oost Natura
2000
Gebiedsproces Uffelte-Ruinen
Gezondheidsdienst voor dieren
Herinrichting Roden Norg
Hunebedden Beheer Groep
IVN consulentschap
Jeneverbesgilde
Kavelruil adviescommissie Hunze
Landinrichtingscommissie RVK
Laaghalen
Landinrichtingscommissie RVK
Odoorn
Molenstichting Drenthe
Monumentenwacht Drenthe
Nederlandse Fokkersvereniging
Drents en Schoonebeker
Heideschaap
Nederlandse Vereniging
Schaapskuddes
Noordelijk Communicatieoverleg
Natuurorganisaties
Noordelijk Overleg Landschappen

Overleg Informatiecentrum
Hunzevallei
Overleg Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Overleg Stroomgebiedvisies NoordNederland
Overleg terreinbeheerders en NMFD
Natura 2000
Overlegorgaan Nationaal Park
Drents-Friese Wold
Partnersoverleg Noordma
Personeelsconsulenten Overleg
Drenthe
Plaatselijke Commissie kerk
Gieterveen (PC SODK)
Platform Natuur- en milieucommunicatie
Project- en stuurgroep Robuust
Witterveld
Project Natuurlijke Recreatie
Projectgroep Achterste Diep
Projectgroep Drents-Friese Wold
Natura 2000
Projectgroep Gentiaanblauwtje
Projectgroep Gorecht West
Projectgroep Heide- en Veenvlinders
Projectgroep introductie Bever
Hunzedal
Projectgroep Kleibosch
Projectgroep Noordma/Oude Weer/
Mandenlanden
Projectgroep Samen over de Reest
Projectgroep Stadsrand Meppel
Projectgroep Stuifduinen: Komma- en
Heivlinder
Projectgroep Torenveen
Projectgroep Tusschenwater
Projectgroep Water op maat
Projectgroep Zuidlaardermeer Natura
2000
Projectwerkgroep Evaluatie
Visstandbeheer Hunze
Provinciaal SNL overleg
Provinciale Commissie Landelijk
Gebied
Provinciale commissie Nationale
Boomfeestdag
Regulier Overleg ROB en provinciaal
archeoloog
Rentmeestersoverleg Landschappen NL
Stichting Archeologie en Streek
Stichting Beeldenpark De Havixhorst
Stichting De Eendracht Gieterveen
Stichting De Nieuwe Wildernis
Stichting Drenthe Plus
Stichting Faunabeheer Eenheid
Drenthe
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Stichting Grafisch Erfgoed
Stichting Orvelte Poort
Stichting Oude Groninger Kerken
Stichting Peter Nijhoff
Stichting Prograph
Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Stimuleringsprogramma biodiversiteit
Stuurgroep Geopark de Hondsrug
Taakgroep Gebouwen (SODK)
Toeristisch Platform Reestdal
Verdrogingsforum
Vereniging Behoud Synagoge
Zuidlaren (SODK)
Vleermuizenwerkgroep Drenthe
Vlinderstichting Drenthe
Voeten op Tafel Overleg Drenthe
Voorlichtersoverleg Landschappen NL
Werkgroep Aankopen
Werkgroep Amfibieën en Reptielen
Drenthe
Werkgroep Beheer en Onderzoek
Nationaal Park Drents-Friese Wold
Werkgroep Droge Voeten 2050
Werkgroep Ecohydrologie Reestdal
Werkgroep Educatie & Voorlichting
Nationaal Park Drents-Friese Wold
Werkgroep Erfgoed à la Carte
Werkgroep Florakartering Drenthe
Werkgroep Harry de Vroome Penning
Werkgroep Kaderrichtlijn Water
Werkgroep LOFAR-tafel
Werkgroep Marketing & Promotie
Hunzedal
Werkgroep Natte Natuur
Werkgroep Natuurbeleving &
Educatie Hunzedal
Werkgroep Prehistorie
Werkgroep Recreatie & Toerisme
Hunzedal
Werkgroep Recreatie Nationaal Park
Drents-Friese Wold
Werkgroep Verdroging/Hydrologie
Nationaal Park Drents-Friese Wold
Werkgroep Waterbeheer 21ste Eeuw
Zoogdierenvereniging

Perspectief 2016-2020
• Het onder de aandacht brengen
van de betekenis van natuur, landschap en cultureel erfgoed voor
Drenthe is en blijft een belangrijk
speerpunt in het beleid van Het
Drentse Landschap. De komende
jaren blijven we ons inzetten voor
het vergroten van het draagvlak
voor het behoud van het culturele
erfgoed. De sectoren Cultureel erfgoed en Communicatie gaan hiervoor samen een nieuw communicatieplan maken.
• Het Drentse Landschap wil meer
rendement uit haar activiteiten
halen. De komende jaren worden
alle relaties in kaart gebracht om tot
meer gerichte acties en nieuwe contactmomenten te kunnen komen.
• De huidige achterban moet
minimaal gelijk blijven, we streven
naar een lichte groei tot 17 duizend beschermers. Ook het aantal
bedrijfssponsoren moet tenminste
op het niveau van 2013 blijven. Ook
hier streven we naar een lichte groei.
• De komende jaren moet de omzet
van artikelen onder andere door
productontwikkeling met 25 procent
toenemen. Verder gaan we ervoor
zorgen dat de vleesverkoop met
10 procent toeneemt.
• We streven ernaar de deelname
aan activiteiten met 5 procent te
laten toenemen. Voor de doelgroep
gezinnen willen we 15 procent uitbreiding bereiken.
• Voor de bezettingsgraad van de
vakantiewoningen streven we naar
80 procent. Voor de andere panden
van Het Drentse Landschap geldt dat
ze na huuropzegging maximaal twee
maanden leeg staan.
• Het aantal digitale nieuwsbrieven
moet per jaar met 10 procent toenemen. Aan het eind van de komende
vijf jaar denken we 3000 Facebookvrienden en 5000 volgers op Twitter
te hebben.
• We gaan meer gebruikmaken van
de mogelijkheden van crowdfunding
om geld voor projecten te genereren.
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Sector Bedrijfsvoering

5

In 2014 heeft Het Drentse Landschap in haar
visienota Op weg naar 2020 een beeld geschetst
van de ontwikkeling van de organisatie
de komende vijf jaar. Vervolgens zijn er
sectorplannen gemaakt voor de uitvoering
van het beleid. Belangrijke aandachtspunten
rond de organisatie en bedrijfsvoering zijn de
verdere professionalisering, de ontwikkeling
als trustorganisatie en meer aandacht voor de
kosten en baten van onze werkzaamheden en
activiteiten.

Terugblik 2010-2015

•	Sinds 2010 wordt de operationele organisatie aangestuurd vanuit het sec-

torenmodel. We hebben geleidelijk het budgethouderschap per sector ingevoerd. De focus van de financiële aansturing ligt inmiddels ook bij de sectoren.
	
We
hebben veel energie gestoken in het verbeteren van onze administratieve
•
organisatie en het bedrijfsmatig werken. Onze manier van werken ligt nu vast
in twaalf kernprocessen.
	
De
financiële rapportage is sterk verbeterd door het invoeren van kwartaal•
rapportages in combinatie met een eindejaarsprognose. De reguliere concerntaken zijn tegenwoordig financieel goed voorspelbaar.
	
• De financiële positie van Het Drentse Landschap is goed gebleven ondanks het
feit dat we in de jaren 2012-2013 door de bezuinigingen financieel in zwaar
weer belandden. De groeiende werklast en de noodzaak meer sturing in de
bedrijfsvoering aan te brengen hebben geleid tot enkele efficiencymaatregelen waardoor het personeelsbestand niet hoefde te groeien.

•	Het Drentse Landschap is erin geslaagd om een gestage groei van de eigen

inkomsten te realiseren. Denk aan de inkomsten van beschermers en bedrijfssponsoren, fondsen en erfstellingen en de opbrengsten uit eigen bedrijf, zoals
huren, pachten, erfpachten en de verkoop43
van eigen producten.

Organisatie
Sinds 1 januari 2015 werkt Het Drentse Landschap met vier
sectoren: Natuur en Landschap, Erfgoed, Communicatie en
Bedrijfsvoering. Eind 2015 had het Drentse Landschap in totaal
39 medewerkers in dienst verspreid over de provincie. De meesten werken op het kantoor aan de Kloosterstraat in Assen. Het
beheer organiseren we vanuit het beheercentrum Pieterberg bij
Westerbork. Daarnaast zijn medewerkers werkzaam op de drie
beheerboerderijen en bij de twee schaapskuddes. De komende
jaren gaan we door met het professionaliseren van de organisatie
van Het Drentse Landschap.

Rol werkgever
Als organisatie is Het Drentse
Landschap is niet alleen gericht
op het realiseren van haar doelstellingen, maar wil ze ook een
goede werkgever zijn. Dit betekent dat er veel aandacht is voor
de arbeidsomstandigheden en
het ontwikkelen van het aanwezige talent.
Onze medewerkers zijn van
cruciaal belang voor het functioneren van de organisatie. Hun
gedrevenheid, creativiteit, productiviteit en competenties zijn
nodig om Het Drentse Landschap
verder te ontwikkelen als een
efficiënte, dynamische en ondernemende organisatie.
Professionalisering
Het Drentse Landschap gaat
door met het professionaliseren
van de organisatie. Dit doen we
onder andere door het op niveau
houden van de ICT omgeving en
het optimaliseren van het nieuwe
relatiemanagementsysteem. De
werkgroep Relatiebeheer gaat
door met het implementeren van
nieuwe modules. Ook maken
we procesbeschrijvingen om de
interne en externe procesgang
verder te stroomlijnen.
Met deze aanpak willen we een
effectieve en efficiënte bedrijfsvoering bereiken. Tegelijkertijd
willen we het informele karakter
van Het Drentse Landschap als
organisatie in stand houden.
Onze cultuur kun je omschrijven
als ‘zakelijk denken en bedrijfsmatig handelen vanuit idealistisch en sociaal-maatschappelijk
ondernemerschap’.
De komende periode besteedt
Het Drentse Landschap veel aandacht aan scholing, begeleiding,
competentiemanagement en het
ontwikkelen van managementkwaliteiten. De nadruk daarbij
komt te liggen op een duurzame
inzetbaarheid van de medewerkers.
Stagiaires
Het Drentse Landschap heeft de
maatschappelijke taak stagiaires werkplekken aan te bieden.
Jaarlijks hebben we stageplekken
voor studenten van verschillende
opleidingen. Ook willen we waar
mogelijk samenwerken met de
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werkvoorzieningsschappen en de
reclassering.
We vertrouwen erop dat wij ook
de komende jaren in staat zullen
zijn om deze belangrijke taak te
continueren.
Huisvesting
De groei van de organisatie
zorgde er indertijd voor dat Het
Drentse Landschap in de panden Kloosterstraat 5 en 7 uit
haar jasje groeide. In 2010 zijn
Kloosterstraat 9 en 11 gerestaureerd en aan het kantoor
toegevoegd. In 2016 worden
de nieuwbouw in de tuin en de
nieuwe ontsluiting van de panden gerealiseerd. Later zal het
pand Kloosterstraat 3 voor de
eigen huisvesting in gebruik worden genomen.
Het Drentse Landschap zal
de komende jaren duidelijk een eigen plek in Asser
Erfgoedkwartier gaan innemen
als buurman van het Drents
Archief en het Drents Museum.
Nevenstichtingen
Door de eisen vanuit het CBFkeurmerk en de verplichting
om de jaarrekeningen van alle
stichtingen te consolideren is
Stichting Het Drentse Landschap
in 2007 met Stichting Orvelte en
Stichting Lemferdinge gefuseerd.
Gelet op haar positie blijft de
Stichting Oude Drentse Kerken
blijft in beginsel ook in de toekomst zelfstandig.
Stichting Drentse Boerderijen,
Stichting drs. A.V.J. Den Hartogh
Fonds en Stichting Fonds

Onrendabele Monumenten zijn
nauw aan Het Drentse Landschap
gelieerd.
Landschapsbeheer Drenthe
Medio 2016 verhuist
Landschapsbeheer Drenthe naar
ons kantoor. Door dit ‘samenwonen’ hopen we onder andere
voordelen te behalen in de backoffice-taken en op het gebied
van communicatie en vrijwilligerswerk. Ook met het Drents
Archief zijn afspraken gemaakt
over een nauwere samenwerking
in de backoffice.
Landelijke belangenbehartiging
Al twintig jaar maakt Het
Drentse Landschap deel uit van
het samenwerkingsverband van
de provinciale Landschappen.
Sinds 1 januari is ons landelijk bureau samengegaan
met de landelijke koepel van
Landschapsbeheer Nederland.
Voortaan behartigt de fusieorganisatie LandschappenNL onze
belangen op nationaal niveau. In
dat landelijk verband trekken de
drie noordelijke Landschappen
op belangrijke beleidspunten
meestal gezamenlijk op.
Beheer archief en bibliotheek
Door de groei van de organisatie
en de verdergaande specialisatie
nemen de omvang en de complexiteit van het archiefbeheer
toe. Vanwege de combinatie
dossierkennis en dossierbeheer
kiezen we voor een inzet vanuit
de sectoren. Aspecten als ontsluiting, conservering, microverfil-
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ming en juridische zaken blijven
we in het archiefbeheer centraal
regelen. In 2016 starten we met
digitaal archiefbeheer.
Onze bibliotheek is in eerste
instantie voor de interne
informatievoorziening, maar
er wordt ook steeds meer door
derden gebruik van gemaakt.
Uitbreiding met relevante
titels en het toegankelijk houden van de collectie zullen de
komende jaren aandacht blijven
vragen.

Financiën en middelen
De sector Bedrijfsvoering houdt zich bezig met projectadministratie, automatisering, facilitaire zaken en personeelszaken en uiteraard ook met de financiële middelen van Het Drentse Landschap.
De komende jaren zullen we er alles aan doen de subsidies zeker
te stellen die we van rijk en provincie krijgen om ons werk te
doen. Ook willen we goed nagaan of we onze afhankelijkheid
van subsidies kunnen verkleinen door meer eigen inkomsten.
Denk bijvoorbeeld aan een groei van het aantal beschermers en
bedrijfssponsoren, maar ook aan mogelijke extra opbrengsten uit
eigen bedrijf.
Beheervergoedingen en kosten
Tussen de 85 en 90 procent van
de terreinen van Het Drentse
Landschap valt onder de
Subsidieregeling natuur en landschap. In 2015 ging het om bijna
twee miljoen euro. Daarnaast
ontvangen we € 9,51 per hectare beheervergoeding van de
provincie Drenthe voor onze
extra taken die niet door de SNL
gedekt worden. De inkomsten
uit eigen bedrijfsvoering zullen
geleidelijk blijven groeien, niet
alleen vanuit het terreinbeheer,
maar ook dankzij inkomsten uit
huur en pacht.
In 2016 moeten we een nieuwe
SNL-lumpsumaanvraag voor de
periode 2017-2022 indienen.
De jaarlijkse vergoedingen zullen van 84 procent dalen naar
75 procent van de normkosten.
Wel zullen de vergoedingsbedragen worden geïndexeerd.
De komende jaren moeten we
blijven streven naar het terugbrengen van onze kosten en het
verhogen van de inkomsten.
Inkomsten erfgoed
De meeste panden van Het
Drentse Landschap worden
verhuurd als woning, kantoor
of vakantieaccommodatie. Met
deze inkomsten proberen we
deze panden duurzaam in stand
te houden. Op dit moment
gaat het hier om een jaarlijkse
inkomstenstroom van rond de 1,3
miljoen euro. De komende jaren
gaan we proberen opbrengsten
en onderhoudskosten van ons
erfgoed nog beter op elkaar te
laten aansluiten.
Prestatiesubsidie provincie
Alle personeelsleden van Het
Drentse Landschap vallen onder
de nieuwe CAO Bos en Natuur.
Van de provincie ontvangen we

hiervoor een prestatiesubsidie
die ongeveer op hetzelfde niveau
ligt als de vroegere personeelskosten.
Financiering projecten
Jaarlijks worden er terreinen en
cultuurhistorisch waardevolle
objecten verworven en worden
er tientallen projecten uitgevoerd rond natuurontwikkeling,
restauratie en communicatie.
Voor deze projecten krijgen we
financiële steun van gemeentelijke, provinciale, landelijke
en Europese overheden en van
de waterschappen. Daarnaast
ontvangt Het Drentse Landschap
al vele jaren aanzienlijke steun
van fondsen en stichtingen.
Belangrijke partners zijn de
Nationale Postcode Loterij en het
Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook
fondsen als Albinofonds, Dinamo
Fonds, JM Fonds en VSB fonds
zijn voor ons van grote betekenis.
In 2014 maakten de projecten
bijna 20 procent van de exploitatierekening van Het Drentse
Landschap uit, terwijl dit percentage in 2010 nog op 55 procent
lag. Deze verlaging heeft voor
het grootste deel een boekhoudkundige verklaring. Grote
natuurontwikkelingsprojecten
in de beekdalen van Hunze,
Oude diep en Reest worden
tegenwoordig namelijk door de
betrokken waterschappen gefinancierd, uitgevoerd en geadministreerd.
Daarnaast echter is het een feit
dat het de afgelopen jaren ontegenzeggelijk moelijker geworden
is om projecten gefinancierd te
krijgen. Gevolg is dat we vaker
eigen middelen inzetten om een
interessant project gerealiseerd
te krijgen.

46

Werven fondsen
Hoewel Het Drentse Landschap
tot nu toe zeer succesvol geweest
is bij het bedenken en uitvoeren
van projecten, zal het werven
van fondsen de komende jaren
steeds belangrijker worden. Denk
bijvoorbeeld aan de onrendabele
objecten in de erfgoedsector. Het
is belangrijk dat we voldoende
rekening te houden met de te
leveren tegenprestaties en de
communicatie rond de projecten.
Verder hoopt het Drentse
Landschap in de toekomst nog
meer middelen te kunnen genereren via de steun van beschermers en bedrijfssponsoren en uit
erfstellingen, giften en schenkingen. Gelukkig is hier een
positieve ontwikkeling te zien en
we denken dat deze de komende
jaren doorgaat.
Projectadministratie
Elk jaar starten er bij Het Drentse
Landschap zo’n twintig nieuwe
projecten voor de sectoren
Natuur en Landschap, Erfgoed
en Communicatie. Samen met
de lopende projecten hebben
we op jaarbasis veertig à vijftig
projecten onder handen. We
gaan ervan uit dat dit aantal
de komende jaren zal ongeveer
gelijk zal blijven. Onze belangrijkste zorg de komende tijd is
het rond krijgen van de financiering van de projecten.
Automatisering
Het beheer van de computersystemen en toepassingen blijft
voor Het Drentse Landschap een
voortdurend aandachtspunt.
Sinds 2013 is een deel van het
functionele systeembeheer uitbesteed. Dit geldt voor de applicaties op het Lotus Notes platform
plus de koppeling met het boekhoudpakket Exact en het onderhoud ervan. De komende jaren
oriënteren we ons op nieuwe
hardware en software.
In 2015 besloten we over te stappen van ArcGis Explorer naar
ArcGis Online als natuurbeheersysteem. Zo kunnen we beter
inspelen op wensen van onze
subsidiënten. Ook voor de afdeling Monitoring en beheer biedt
het nieuwe systeem extra mogelijkheden.

Perspectief 2016-2020
• We gaan door met het professionaliseren van de organisatie
van Het Drentse Landschap op
basis van een cultuur van zakelijk
denken en bedrijfsmatig handelen vanuit idealistisch en sociaalmaatschappelijk ondernemerschap. Deze aanpak moet leiden
tot een effectieve en efficiënte
bedrijfsvoering én tot de instandhouding van het informele karakter van Het Drentse Landschap als
organisatie.

Het Drentse Landschap gaat de
mogelijkheid verkennen om een
samenwerkingsverband aan te
gaan met het Drents Archief en
eventueel het Drents Museum
voor het computerbeheer. Dit
zou zowel qua expertise als in
tijdsbeslag voordelen kunnen
opleveren. Het is duidelijk de
investeringen en het onderhoud van de automatisering de
komende jaren een groter beslag
op de middelen van Het Drentse
Landschap zal leggen.
CBF-keurmerk
Sinds 2008 heeft Het Drentse
Landschap heeft het CBFkeurmerk (Centraal Bureau
Fondsenwerving). In 2012 werd
het keurmerk voor een periode
van drie jaar opnieuw toegekend.
Op korte termijn wordt de aanvraag voor 2016-2019 ingediend.
Vermogensbeheer
We handhaven het bestaande
beleid dat we hooguit gemiddeld
25 procent van het vermogen van
Het Drentse Landschap defensief
beleggen. De meeste middelen
worden in direct opneembaar
ondernemersdeposito gehouden
of ondergebracht in (staats)obligaties. Jaarlijks wordt in maart
met de auditcommissie de performance van het vermogensbeheer
geëvalueerd.
We gaan de komende jaren door
met ons huidige debiteurenbeheer. Deze aanpak is enkele
jaren geleden met name voor het
incasseren van de huren verder
geïntensiveerd.

Jaarrekening
De verantwoording van de financiële resultaten wordt drie keer
per jaar geëvalueerd aan de
hand van halfjaarcijfers, derde
kwartaalcijfers en jaarcijfers.
De ontwikkeling van onze structurele baten en lasten (going
concern) is goed voorspelbaar
en op dat punt krijgen we dan
ook zelden met verrassingen te
maken.
Afwijkingen komen we vrijwel
alleen tegen bij PM-begrote activiteiten. Ze zijn bijvoorbeeld het
gevolg van onzekerheden rond
de aankoop van terreinen en
gebouwen, beleggingsresultaten,
schenkingen en legaten en niet
te vergeten de onzekerheid over
de uitvoerbaarheid van projecten
en het realiseren van aankopen.
In beginsel beginnen we pas met
een project als de financiering
definitief rond is, maar soms kunnen we niet anders en moeten
we een project als PM-post op de
begroting zetten.

• De komende jaren gaan we
verder invulling geven aan Het
Drentse Landschap als provinciale trustorganisatie. We gaan
het sectorenmodel verfijnen en
het budgethouderschap verder
uitwerken. Verder gaan we de
leidinggevende kwaliteiten van
het personeel versterken en meer
inzetten op competentiemanagement.
• In ons personeelsbeleid blijven
we streven naar goede arbeidsvoorwaarden, voldoende scholing, duurzame inzetbaarheid en
een effectieve organisatie.
• De komende jaren zullen we
er alles aan doen om onze inkomsten vanuit de SNL-regeling en
subsidies van de provincie als preferente instelling zeker te stellen.
We gaan in overleg of de provincie onze taken rond het behoud
van het culturele erfgoed meer
structureel wil gaan waarderen.

• We gaan de afhankelijkheid

van Het Drentse Landschap van
subsidies verkleinen door meer
eigen inkomsten via bijdragen
van beschermers en bedrijfssponsoren, via fondsen en erfstellingen en uit de opbrengsten uit
eigen bedrijf (huren, pachten,
erfpachten, eigen producten).

• De komende jaren zetten we

erop in om ons uitgavenpatroon
bij de structurele exploitatie beter
te beheersen. We willen de groei
van de beheer- en personeelslasten beperken. Projecten moeten
zoveel mogelijk extern gefinancierd worden.

• We gaan onze ICT omgeving
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moderniseren. Ook gaan we de
managementinformatie verbeteren door deze beter af te stemmen op eisen en wensen.

Speerpunten 2016-2020

De doelstellingen zoals die in de voorgaande
hoofdstukken zijn geformuleerd worden in dit
hoofdstuk vertaald in een aantal speerpunten
waarop Het Drentse Landschap zich de komende
jaren wil gaan richten. De aandachtgebieden liggen op natuur & landschap, cultureel erfgoed,
communicatie en organisatie en financiën.
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•

natuurbeheer pragmatisch en kosteneffectief uitvoeren
nieuwe beheervisie rond landschapselementen als houtwallen, singels,
struwelen en zandpaden uitvoeren
jaarlijks 15 procent van het areaal maaien
nieuwe gebieden inrichten met Programma Natuurlijk Platteland als
belangrijke leidraad, vooral in beekdalen Oude Diep en Hunze
derde rayon afdeling Terreinbeheer instellen
GIS-medewerker aanstellen bij afdeling Onderzoek en Planning en ArcGis
implementeren
competentieverbreding sector Natuur en Landschap realiseren vanwege
toenemende publiekstaken

•

organisatieontwikkeling richting provinciale trust voortzetten
betrokkenheid bij het Drentse cultureel erfgoed intensiveren, met extra
aandacht voor beheer groen erfgoed
beleid verwerving onrendabele monumenten aanscherpen met aandacht
voor financieel haalbare exploitatie
‘verbindingsofficier’ aanstellen om processen rond burgerparticipatie
vlotter te laten verlopen
status Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud verkrijgen

•

nadrukkelijker optreden als belangenbehartiger van natuur, landschap en
erfgoed in Drenthe, onder andere door meer samenwerking met andere
organisaties
werven voldoende nieuwe vrijwilligers
meer rendement uit activiteiten halen door relaties beter in kaart te
brengen
lichte groei aantallen beschermers en bedrijfssponsoren realiseren
groei artikelen met 25 procent realiseren
toename vleesverkoop met 10 procent realiseren

Sector
Natuur & Landschap

•
•
•
•
•
•

Sector Erfgoed

•
•
•
•

Sector Communicatie

•
•
•
•
•
•

Sector Bedrijfsvoering

•

•

•

•

•

•

verder professionaliseren organisatie vanuit idealistisch en sociaal-maatschappelijk ondernemerschap
sectorenmodel verfijnen en budgethouderschap uitwerken
leidinggevende kwaliteiten versterken en meer inzetten op competentiemanagement
nieuw beleid ontwikkelen om inkomsten vanuit de SNL-regeling en subsidies van de provincie als preferente instelling zeker te stellen
meer eigen inkomsten genereren via bijdragen van beschermers en
bedrijfssponsoren, via fondsen en erfstellingen en uit de opbrengsten uit
eigen bedrijf
uitgaven beter beheersen door beheer- en personeelslasten te beperken
en projecten zoveel mogelijk extern te financieren
ICT omgeving moderniseren en managementinformatie verbeteren

Bijlage 1 Organogram
per 1 januari 2016
Managementteam bestaat uit:
• directeur/bestuurder
• sectorhoofd bedrijfsvoering
• sectorhoofd communicatie
• sectorhoofd erfgoed
• sectorhoofd natuur & landschap
• seniorbeleidsadviseur

Raad van Toezicht

Directeur/bestuurder

Senior beleidsadviseur
aankopen/
ruimtelijke ordening

Sector erfgoed
vastgoedexploitatie
projectmanagement
trustorganisatie
regulier onderhoud

Sector natuur& landschap

onderzoek en planning
beheer/projectorganisatie

Terreinbeheer

Rayon noord
terreinbeheer
beheer natuurgebieden
schaapskudden
eigen bedrijven
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Rayon zuid

Sector communicatie

Sector bedrijfsvoering

PR, voorlichting, educatie

financiële zaken

marketing, communicatie

personeelszaken

vrijwilligersorganisatie

facilitaire diensten

bestuurssecretariaat, receptie

automatisering

beschermersadministratie

projectadministratie
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