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Het Drentse Landschap in 2017
Nieuwe toekomst

Provinciale trust

Cultureel erfgoed

Na een winterslaap van zeven
jaar kon Het Drentse Landschap
in 2017 gelukkig weer een eerste
stap zetten richting een nieuw
Drents natuurbeleid. Na jaren
van stilstand werd bijna twintig
hectare landbouwgrond die eerder
door de provincie aangekocht was,
aan de terreinen van Het Drentse
Landschap toegevoegd. Daarnaast
wist de stichting in 2017 zelf nog
zo’n dertig hectare te verwerven.

Enkele jaren geleden besloot
Stichting Het Drentse Landschap
zich te ontwikkelen tot een
provinciale trustorganisatie.
Ook in 2017 zijn weer belangrijke
stappen gezet om de organisatie
naast haar betrokkenheid bij
natuur en landschap duidelijk ook
meer te richten op het behoud van
het cultureel erfgoed.

Door het ontbreken van
belangrijke aankopen en grote
bouwactiviteiten was 2017 op het
eerste gezicht een tamelijk rustig
jaar op het gebied van cultureel
erfgoed. Achter de schermen is
echter keihard gewerkt. Zo worden
in de loop in 2018 de eerste
molens van de in totaal zeven
van gemeente Coevorden aan Het
Drentse Landschap overgedragen.
Ook zullen in 2018 belangrijke
resultaten van de restauratie op
Oldengaerde zichtbaar worden.

Achteruitgang
biodiversiteit
Tegenover deze positieve
ontwikkeling stond het feit dat in
2017 duidelijk werd dat er sprake
is van een ware kaalslag in de
biodiversiteit. Ook in Drenthe is
er een opvallende achteruitgang
van insecten binnen en buiten de
natuurgebieden, met bijvoorbeeld
grote consequenties voor vogels.
Het Drentse Landschap wil dat de
politiek serieus werk maakt van
het stoppen van de achteruitgang
van de biodiversiteit.

Lees meer over het beleid van de stichting in het voorwoord van
directeur/bestuurder Sonja van der Meer in het Jaarverslag 2017.

Kengetallen
			

2016

2017

oppervlakte in eigendom

8722

8760

266

266

5

5

32

32

16.350

16.013

aantal vrijwilligers

324

328

aantal personeelsleden (in fte’s)

36,0

36,3

aantal deelnemers activiteiten

101.000

99.700

aantal bezoekers informatiecentra

263.900

291.650

besteding doelstelling

91,24%

81,24%

5,18%

6,30%

10,61%

10,46%

aantal gebouwen
aantal kerken
aantal archeologische objecten
aantal beschermers

kosten eigen fondsenwerving
kosten beheer en administratie, reguliere baten

Natuur en landschap
Gericht beheer

Projecten

Verwervingen

Ondanks sombere verhalen
over de biodiversiteit merkte
Het Drentse Landschap in 2017
opnieuw dat je met goed en gericht
terreinbeheer positieve resultaten
kunt bereiken. Belangrijk is
bijvoorbeeld dat je goed rekening
houdt met randvoorwaarden
als de waterhuishouding. Het
mooiste resultaat is dat je je
inspanningen beloond ziet met
de terugkeer of de uitbreiding van
kwetsbare soorten. Aansprekende
voorbeelden van de laatste tijd zijn
otters en kraanvogels.

Een van de belangrijkste
projecten van 2017 was de start
van de inrichting van het gebied
Tusschenwater bij de monding van
de Hunze in het Zuidlaardermeer.
Het is een van de afrondende
projecten in het Hunzedal,
althans op Drents grondgebied.
Langs de noordrand van het
Drouwenerzand heeft Het Drentse
Landschap de verbinding met
de Gasselterheide hersteld. In de
bovenloop van de Reest werden
herinrichtingprojecten uitgevoerd
bij Drogteropslagen en langs de
Vogelzangsche Wijk.

Behalve de overdracht van bijna
20 hectare landbouwgronden via
de provincie kon Het Drentse
Landschap in 2017 ook nog voor
zo’n 30 hectare koopovereenkomsten afsluiten.
Overzicht nieuwe aankopen
• Hondstong

0,1 ha

• De Stroeten

1,2 ha

• Gasterseholt

0,5 ha

• De Slagen/Het Zwarte Gat

6,2 ha

• Drouwenerzand

0,2 ha

• Doldersummerveld

6,7 ha

• Heideheim

0,2 ha

• Rheebruggen

0,3 ha

• Steenberger Oosterveld

6,0 ha

• Esbosjes Zuidwolde

3,4 ha

• Oude Diep

0,9 ha

• Hunze

Lees meer over Natuur en landschap in Hoofdstuk 1 van het
Jaarverslag 2017.

16,1 ha

Cultureel erfgoed
Oldengaerde

Bouwprojecten

Het jaar 2017 stond bij de
restauratie en herbestemming
van Oldengaerde jammer genoeg
vooral in het teken van het krijgen
van de benodigde vergunningen
voor de restauratie en
herbestemming van de havezate,
het bouwhuis en de daglonerswoning. In goede afstemming met
de gemeente Westerveld konden
delen van het project alvast
worden aangepakt, de rest volgt
in 2018.

Het Drentse Landschap heeft
plannen laten maken voor de
herbouw van de boerderij aan
de Bloemberg bij Veeningen.
Ook werd in 2017 hard gewerkt
aan de vakantiewoning bij
Roderesch die gekocht werd
van de familie Landweer. Het
wordt een duurzame vakantiewoning. Andere projecten waren
de renovatie van boerderij Witte
Venen op het Hamveld bij Wijster
en de sluiswachterswoning aan
het Kanaal Buinen-Schoonoord
bij Borger. Bij bouwhistorisch
onderzoek ter voorbereiding van
een verbouwing van boerderij
Hoolhuus aan de Flintenweg in
Orvelte is bouwmateriaal uit de
vijftiende eeuw aangetroffen.
Delen van de boerderij blijken
veel ouder dan steeds werd
aangenomen.

Lees meer over Cultureel erfgoed in Hoofdstuk 2 van het
Jaarverslag 2017.

Publieksactiviteiten
Steun

Activiteiten

Eind 2017 steunden 16.013
beschermers het werk van Het
Drentse Landschap waarmee de
steun aan de stichting vrijwel op
het niveau van 2016 bleef. Het
aantal giften, erfenissen en legaten
vertoonde een behoorlijke groei.
Het Drentse Landschap had
45 bedrijfssponsoren. Ook in 2017
kon Het Drentse Landschap voor
belangrijke projecten rekenen op
de steun van een aantal fondsen
waar de stichting vaak al jaren
steeds weer een beroep op kan
doen.

In 2017 heeft Het Drentse
Landschap zo’n 750 publieksactiviteiten georganiseerd. Denk
aan lezingen, excursies, open
dagen en educatieve activiteiten
voor kinderen.
Overzicht activiteiten
2016

2016

2017

2017

activiteiten

bezoekers

activiteiten

bezoekers

activiteiten waarbij HDL betrokken is

789

64.948

745

49.940

aanvragen op verzoek derden

120

4836

126

7555

8

163

22

2348

open dagen

15

4762

19

3166

activiteiten Oude Drentse Kerken

31

2256

43

3265

kinderactiviteiten in gezinsverband

59

22.822

165

27.932

educatieve activiteiten

44

1042

138

2774

informatiestands/PR-activiteiten

10

6110

9

2739

8

286.007

8

291.650

122

-

66

-

46

-

31

-

bezoekers website

-

149.191

-

148.265

vrienden Facebook

-

5307

-

6737

volgers Twitter

-

2091

-

2246

volgers LinkedIn

-

147

-

127

activiteiten rond Lofar

informatiecentra
persberichten
interviews voor radio, tv en krant

Lees meer over de publieksactiviteiten in Hoofdstuk 3 van het
Jaarverslag 2017.

Organisatie
Nieuwe directeur

Financiële resultaten

Het plotselinge vertrek van de
nieuwe directeur maakte 2017
tot een bijzonder jaar in de bijna
85-jarige geschiedenis van
Stichting Het Drentse Landschap.
Gelukkig heeft de stichting
voldoende veerkracht om zo’n
ingrijpende gebeurtenis op een
professionele manier op te pakken
en haar werkzaamheden te blijven
uitvoeren. Na enkele maanden
de directietaken te hebben
waargenomen is adjunct-directeur
Sonja van der Meer in februari
2018 tot directeur/bestuurder van
de stichting benoemd.

Stichting Het Drentse Landschap
kan terugkijken op een ook
in financieel opzicht positief
verlopen jaar. Het zogeheten
enkelvoudig resultaat laat een
voordelig saldo zien van € 425.787.
Dit is inclusief de resultaten van
de Beheerboerderij BV waarin
de agrarische activiteiten van de
beheerboerderijen van Het Drentse
Landschap ondergebracht zijn.
Het saldo wordt toegevoegd aan de
bestemmingsreserve Natuurbeheer en grondverwerving.

Lees meer over Personeel en organisatie in Hoofdstuk 4
van het Jaarverslag 2017.

Lees meer over de Jaarrekening 2017 in Hoofdstuk 5
van het Jaarverslag 2017.

