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Missie
Stichting Het Drentse Landschap is opgericht 
op 11 juni 1934. Ze wil ervoor zorgen dat Drenthe 
mooi en leefbaar blijft. Dat doet Het Drentse 
Landschap door het aankopen en goed beheren 
van (natuur)terreinen en cultuurhistorisch 
waardevolle objecten als boerderijen en kerken. 
Ook verzorgt ze educatie en voorlichting over de 
waarde van natuur, landschap en erfgoed.

Strategisch beleid
Het Drentse Landschap vindt het belangrijk dat 
er een groot draagvlak is voor de bescherming 
van de natuur, het landschap en de cultuur 
in Drenthe. Daarom opereert ze op veel 
verschillende werkvelden en zal ze zo nodig 
haar werkveld verbreden. Op deze wijze wil 
Het Drentse Landschap haar positie in de 
sectoren natuurbeheer en cultureel erfgoed 
versterken, zowel bij de politiek, de overheden 
en aanverwante organisaties als bij de Drentse 
bevolking.

Richtlijn
Dit jaarverslag is opgesteld volgens de Richtlijn 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving en 
voldoet daarmee aan de eisen van het CBF-Keur.

Stichting Het Drentse Landschap
Kloosterstraat 5
9401 KD Assen
www.drentslandschap.nl

Stichting Het Drentse Landschap behartigt 
ook de belangen van:
– Stichting Drentse Boerderijen
– Stichting Oude Drentse Kerken
– Stichting Drs. A.V.J. den Hartogh Fonds
– Fonds Onrendabele Gebouwen
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Veerkracht organisatie  
Het vrij plotselinge vertrek van de nieuwe 
directeur halverwege het jaar maakte 2017  
tot een bewogen 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.

Winterslaap voorbij 
In 2017 werd totaal 38 hectare in eigendom aan 
de stichting overgedragen. Verheugend was dat  
na een lange periode eindelijk weer een over-
dracht van door de provincie aangekochte 
landbouwgronden kon plaatsvinden. Het ging 
om enclaves van maximaal vijf hectare binnen 
eigendommen van de stichting. In totaal betrof  
het achttien hectare. Het is te hopen dat dit de 
eerste stap is naar een nieuwe periode waarin  
natuurbeleid weer toekomst heeft. Het omvormen 
 van landbouwgrond naar natuurterrein is niet 
mogelijk zonder ook over de laatste hectares te 
kunnen beschikken. Daar moet nu na zeven jaar 
winterslaap met vereende krachten op worden 
ingezet. 

Code rood voor de natuur
In 2017 ging het nog steeds slecht met de 
biodiversiteit. De groene sector heeft hier met de 
campagne Code rood voor de natuur aandacht 
voor gevraagd. In het regeerakkoord van het 
Kabinet-Rutte III komen de termen natuur en 
biodiversiteit nauwelijks voor, terwijl er om 
ons heen een ware kaalslag in biodiversiteit 
gaande is. Het begon met berichten over de 
achteruitgang van de bijen. Afgelopen najaar  
liet Duits onderzoek zien dat in Duitse natuur- 
gebieden in dertig jaar driekwart van alle 
insecten is verdwenen. Ook in Drenthe zien we 
een serieuze achteruitgang van insecten binnen 
en buiten de natuurgebieden. Het spreekt voor 
zich dat de achteruitgang van de insecten grote 
consequenties heeft voor andere diersoorten, 
denk bijvoorbeeld aan de vogels.
Wij vinden dat de politiek in Den Haag en de 
provincies de achteruitgang van de biodiver-
siteit serieus moet gaan bestrijden. Ook in 
Drenthe mogen we van het provinciaal bestuur 
een reactie verwachten op de enorme insecten-
sterfte. Als Stichting Het Drentse Landschap 
zetten we ons al jaren in voor een soortenrijkere 
natuur in Drenthe en het goed functioneren van 
ecosystemen. De recente ontwikkelingen laten 
zien dat de noodzaak groter is dan ooit om hier 
met volle inzet mee door te gaan.
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Goed beheer
Ondanks de sombere verhalen over de bio- 
diversiteit ervaren we dat je met goed en gericht 
beheer van onze terreinen positieve resultaten 
kunt bereiken. Hierbij houden we uiteraard sterk 
rekening met de randvoorwaarden, zoals de 
waterhuishouding. Het blijft inspirerend als je 
je inspanningen beloond ziet met de terugkeer 
of de uitbreiding van kwetsbare soorten. 
Aansprekende voorbeelden hiervan van de 
laatste tijd zijn otters en kraanvogels.

Duurzaamheidscentrum Assen
De samenwerking met de gemeente Assen in 
het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos 
verloopt zeer voorspoedig. In 2017 kwamen 
tienduizenden bezoekers naar het centrum. Er is 
veel waardering voor de programmering en de 
recreatieve mogelijkheden.
Uitermate teleurstellend was de uitkomst van 
de stemming in de gemeenteraad van Assen in 
november over de Asser natuur. Met de kleinst 
denkbare meerderheid stemde de raad tegen het 
voorstel van B en W om de natuurgebieden over 
te dragen aan een andere organisatie.

Trustorganisatie
De ontwikkeling naar een provinciale trust- 
organisatie hebben we enkele jaren geleden 
in onze notitie Toevertrouwd aan Het Drentse 
Landschap uiteengezet. We stelden dat we 
ons naast onze betrokkenheid bij natuur en 
landschap veel meer dan voorheen wilden 
richten op het behoud van (cultureel) erfgoed. 
Om de positie van de organisatie op dit gebied te 
versterken zijn we gestart met het ontwikkelen 
van een marketing- en communicatieplan.
Doel van de ontwikkeling van de provinciale 
trust is het leggen van een sterkere verbinding 
met de Drentse samenleving door het verankeren 
van de maatschappelijke waarden in het denken 
en handelen van onze stichting en door het 
versterken van de bijdrage van de samenleving 
aan onze stichting. In de loop van 2018 zal de 
implementatie van dit plan worden opgepakt.

Zorgen over erfgoedprojecten
Het geld dat het Rijk ter beschikking stelt voor 
restauraties van erfgoed is met name bestemd 
voor het herstel van grote monumenten, met 
de nadruk op kerken. In de praktijk blijkt dat 
we hierdoor in Drenthe altijd achter het net 

vissen om voor een substantiële subsidie in 
aanmerking te komen. Zo is het bijvoorbeeld 
voor de restauratie van de havezate Oldengaerde 
niet mogelijk gebleken om voor een substantiële 
subsidie in aanmerking te komen. De totale 
opgave voor dit monument is ruim twee miljoen 
euro.
Het Drentse Landschap pleit er dan ook voor  
dat het geld niet altijd naar de topmonumenten  
(in de Randstad) gaat, maar dat het geld 
evenwichtig verdeeld wordt over de verschil-
lende monumenten en regio’s. Zoals het er 
nu naar uitziet, zal er binnenkort weliswaar 
geld voor andere dan de topmonumenten 
beschikbaar komen, maar dat zijn leningen via 
de zogeheten revolving-fundmethode. Dat is 
voor onze stichting een minder interessante 
oplossing omdat de exploitatielasten hierdoor 
zullen toenemen.

Waterstaatskerk Bovensmilde
Op 8 september 2017, de dag vóór Open 
Monumentendag, werd in Bovensmilde de 
gerestaureerde Waterstaatskerk met het nieuwe 
bijgebouw geopend. De kerk werd in 2010 door 
de Protestantse Gemeente Bovensmilde aan 
onze stichting overgedragen. In 2015 volgde de  
pastorie. Niet alleen is het kerkgebouw gerestau-
reerd, ook is er een nieuw multifunctioneel 
gebouw achter de kerk gebouwd. De PKN Smilde 
en het Cultuurpodium Bovensmilde huren het 
gebouw.
Tijdens de opening en Open Monumentendag 
werd duidelijk dat de kerk weer een ontmoetings- 
plek is geworden voor de bewoners van 
Bovensmilde. Maar liefst zo’n 1500 mensen 
bezochten die dagen de kerk.

Financiële resultaten
– De geconsolideerde jaarrekening 2017 van

Stichting Het Drentse Landschap sluit met 
een voordelig saldo van € 614.572. Inclusief 
de eigen bedrijven in Beheerboerderijen Het 
Drentse Landschap BV laat het enkelvoudig 
resultaat een voordelig saldo zien van  
€ 425.787. Het saldo wordt toegevoegd aan 
de bestemmingsreserve Natuurbeheer en 
grondverwerving.

– Stichting Oude Drentse Kerken sluit het jaar
2017 af met een batig saldo van € 98.925 dat 
aan de bestemmingsreserve SODK wordt 
toegevoegd.
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– Door positieve beleggingsresultaten sluit
Stichting Drs. A.V.J. den Hartogh Fonds 2017 af 
met een positief saldo van € 22.177. Dit bedrag 
wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
Stichting Drs. A.V.J. den Hartogh Fonds.

– Door positieve beleggingsresultaten heeft
de nieuwe Stichting Fonds Onrendabele 
Monumenten 2017 afgesloten met een 
positief saldo van € 67.683. Dit bedrag wordt 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
Onrendabele Monumenten.

Vooruitblik 2018
Als altijd zal Stichting Het Drentse Landschap 
zich ook in 2018 weer inzetten voor behoud, 
bescherming en ontwikkeling van natuur, 
landschap en erfgoed. Uitgangspunt hierbij is  
dat we blijven geloven in behoud door eigendom 
van gebouwen, natuurgebieden en landschaps- 
elementen die aan ons zijn toevertrouwd.

Het komende jaar zullen de eerste molens 
van de gemeente Coevorden aan Het Drentse 
Landschap worden overdragen. In januari 2018  
is de vergunning voor het project Oldengaerde 
afgegeven en inmiddels is gestart met de  
renovatie van de daglonerswoning. De her- 
bestemming van het koetshuis tot beheerders-
woning volgt binnenkort. Een grote uitdaging 
wordt het om voldoende middelen te vinden 
om de restauratie van het bouwhuis van 
Oldengaerde te kunnen financieren. Samen- 
werking met provincie, gemeente, fondsen en 
bedrijfsleven zal hierbij onontbeerlijk zijn.

Het project Tusschenwater wordt in 2018 
opgeleverd waarmee een fraai natuurlijk 
moerasgebied aan het Hunzedal wordt toe- 
gevoegd. Ook in andere delen van het Hunze- 
gebied zullen nieuwe inrichtingsprojecten van 
start gaan. Ook bij het Oude Diep zullen weer 
nieuwe gebieden ingericht worden. Hiermee lijkt 
een einde te zijn gekomen aan een jarenlange 
stilstand in de uitvoering van het natuurbeleid.
Het is verheugend dat de provincie de procedure 
in werking heeft gesteld om 1000 hectare nieuwe 
natuur aan te wijzen. Toen het Natuurnetwerk 
Nederland – voorheen de Ecologische Hoofd- 
structuur – indertijd onder staatssecretaris 
Bleker werd ‘herijkt’ (verkleind) hebben de 
maatschappelijke partners in Drenthe met elkaar 

afgesproken dat er in 2018 weer 1000 hectare 
nieuwe natuur bij moet komen. Hierdoor kunnen 
ook enkele enclaves en afrondingen aan onze 
terreinen worden toegevoegd. Een extra reden 
om de komende jaren stevig in te zetten op een 
goede afronding van natuurgebieden.
Samen met onze groene partners moet worden 
nagegaan welke bijdrage we kunnen leveren 
aan het afwenden van de snelle teruggang 
van de biodiversiteit (insecten- en bijensterfte, 
teruggang van vogel- en vlindersoorten) zowel 
binnen de natuurgebieden als in het Drentse 
cultuurlandschap. De energietransitie waar 
de Drentse samenleving voor staat, zal een 
forse opgave betekenen die ook een lastig 
spanningsveld oproept met het zorgvuldig 
omgaan met onze natuurgebieden en het 
landschap.

Het Drentse Landschap wil het komende jaar 
gebruiken om de organisatie via het speer- 
puntenbeleid een kwaliteitsimpuls te geven. 
Aandachtspunten in dit beleid zijn:
– een organisatieontwikkeling met de ambitie  
 om herkenbaar te zijn als trustorganisatie
– een toekomstbestendige ICT-omgeving
– een verdere professionalisering van de  
 organisatie via HR-management, duurzame  
 inzetbaarheid en competentiemanagement

Het Drentse Landschap is altijd sterk geweest 
in het realiseren van haar doelstellingen door 
vanuit haar eigen kracht kansen te pakken. De 
verwachting is dat met het speerpuntenbeleid 
een goede basis is gelegd om 2018 vol vertrouwen 
in te gaan.

Sonja van der Meer
directeur/bestuurder
Stichting Het Drentse Landschap
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Verslag Raad van Toezicht
Uitdagende opdracht
De Raad van Toezicht heeft in 2017 acht keer 
vergaderd. Reguliere taken als besluitvorming 
over begroting en beleidsplan en het optreden als 
werkgever van de directie zijn daarbij steeds aan 
de orde geweest. We hebben kunnen constateren 
dat we er als organisatie goed voor staan, zowel 
financieel als wat de werkopdrachten betreft. 
Daar zit overigens ook de kwetsbaarheid van 
onze organisatie. Vanwege de verbreding van 
onze opdracht van een puur groene organisatie 
naar een belangenbehartiger van natuur, erfgoed 
en landschap nemen we veel hooi op onze 
vork en dat moet goed gemanaged worden. 
Een uitdagende opdracht die veel van onze 
medewerkers vraagt. In dit verband hebben we 
ingezet op een verdere professionalisering en 
automatisering, een proces dat nog loopt.
Dat we nog steeds kunnen rekenen op een 
groot draagvlak in Drenthe blijkt uit het aantal 
ondersteuners, onze vrijwilligers, de giften en 
onze contacten met de provincie. Voor al deze 
inzet en steun zijn we erkentelijk.

Opmerkelijke activiteiten
Naast deze zaken zijn er ook in 2017 veel 
inhoudelijke onderwerpen besproken. Trots zijn 
we zeker over het uitbrengen van het boek Het 
Hunzedal waarin de effecten van een continue 
en systematische inzet voor natuurontwikkeling 
in het Hunzegebied zichtbaar gemaakt zijn. Het 
resultaat is indrukwekkend, de resultaten zijn 
schitterend in het boek vastgelegd.
In 2017 is meermalen met de gemeente 
Coevorden overlegd over de overdracht van hun  
zeven molens. Besloten is dat de overdracht 
gefaseerd over een aantal jaren gaat plaats- 
vinden.
Verder werd de restauratie van de Waterstaats- 
kerk in Bovensmilde afgerond. De kerk kan voor 
veel activiteiten worden gebruikt doordat er een 
actieve vrijwilligersgroep is die de kerk beheert. 
Een andere opmerkelijke activiteit was de extra 
Harry de Vroome-lezing in december.
We zijn met onze bedrijfssponsoren op excursie 
geweest bij de schaapskooi in Doldersum en op 
De Havixhorst. De binding met deze bedrijven is 
voor ons waardevol. Onze vrijwilligers kwamen 
dit jaar bijeen in Bussemaker in Exloo, waar 
Geert de Vries een enthousiast verhaal vertelde 
over het maken van het Hunzeboek. Het is een 
feest om al deze gemotiveerde mensen bij elkaar 
te zien en te ontmoeten.

Nieuwe directeur
In september hebben we moeten constateren dat 
de samenwerking met de nieuwe directeur de 
organisatie niet bracht wat we ervan verwacht 
hadden. We hebben besloten het tijdelijke 
contract niet te verlengen en in goed onderling 
overleg hebben we afscheid van elkaar genomen. 
Een onverwachte tegenvaller voor beide partijen.
Vanaf eind september heeft adjunct-directeur 
Sonja van der Meer op ons verzoek de directie-
taken waargenomen. Vervolgens hebben we een 
lijn uitgezet voor een te volgen procedure. In 
februari 2018 konden we Sonja van der Meer tot 
directeur/bestuurder van de stichting benoemen.

Ali Edelenbosch
voorzitter van de Raad van Toezicht
Stichting Het Drentse Landschap
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Kengetallen
   2016 2017

oppervlakte in eigendom 8722 8760

aantal gebouwen 266 266

aantal kerken 5 5

aantal archeologische objecten 32 32

aantal beschermers 16.350 16.013

aantal vrijwilligers 324 328

aantal personeelsleden 36,0 fte 36,3 fte

aantal deelnemers activiteiten 101.000 99.700

aantal bezoekers informatiecentra 263.900 291.650

besteding doelstelling 91,24% 81,24%

kosten eigen fondsenwerving 5,18% 6,30%

kosten beheer en administratie, reguliere baten 10,61% 10,46%

Kengetallen Stichting 

Het Drentse Landschap 

2017



11

1
Natuur en 
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Projectontwikkeling
1.1

HET DRENTSE LANDSCHAP
NATUUR EN LANDSCHAP

Gebiedsontwikkeling Hunzedal
In het kader van de gebiedsontwikkeling Hunze- 
dal is in 2017 voor enkele deelgebieden de plan- 
voorbereiding opgestart. Het Drentse Landschap 
treedt op als trekker voor de planuitwerking 
Noordma en Flessenhals, waterschap Hunze en 
Aa’s doet dit voor de deelgebieden Paardetange 
en De Branden. Hiermee komt de uitvoering 
van nieuwe projecten in de Hunze en daarmee 
realisatie van de Hunzevisie weer een stap 
dichterbij.

Inrichting Tusschenwater
Onder verantwoordelijkheid van waterschap 
Hunze en Aa’s is de inrichting van Tusschen-
water aanbesteed in de vorm van een zogeheten 
UAV-GC contract. Dat houdt in dat de aannemer  
zelf het inrichtingsplan omzet naar een uitvoe- 
ringsbestek. Ook is de aannemer verantwoor-
delijk voor een kwalitatief goede uitvoering.  
De opdrachtgever controleert de aannemer op 
een aantal momenten tijdens het proces.
Gezien de complexiteit van het Tusschenwater-
project en het feit dat de betrokken aannemer 
weinig ervaring had met dit soort contracten, 
kon de uitvoering pas halverwege 2017 van start 
gaan. Hierdoor is de oorspronkelijke einddatum 
niet gehaald en zal de oplevering medio 2018 
plaatsvinden.

Onderzoek vastlegging CO2

In het gebied Tusschenwater is het peilbuison-
derzoek door de Radbouduniversiteit Nijmegen 
afgerond waarbij is nagegaan hoeveel CO2 kan  
worden vastgelegd door vernatting van veen- 
gebieden. In 2017 werden de resultaten van de 
inrichtingsscenario’s gepresenteerd. Gebleken 
is dat vernatting van veengebieden tot een 
forse vermindering van uitstoot leidt. Dit is een 
bijkomend positief effect van het natuurherstel 
in het Hunzedal.

Natuurspeelplaats Voorste Diep Borger
In 2017 werd een begin gemaakt met de aanleg 
van een natuurspeelplaats bij Borger. Deze 
ligt tegen de bebouwing van Borger aan in het 
Voorste Diep ter hoogte van de weg Borger-Ees. 
Vanwege het natte najaar zal de inrichting pas in 
2018 worden afgerond.

Drouwenerzand
In het kader van compensatie van uitstoot 
door de RWE-energiecentrale zijn in januari 
en februari 2017 aan de noordzijde van het 
Drouwenerzand herstelmaatregelen uitgevoerd. 
Tussen een graslandperceel en het heidegebied 
is een strook bos sterk gedund en deels gekapt. 
Hierdoor is er ruimte gemaakt voor uitwisseling 
van vooral insecten tussen het heideterrein 
en het bloemrijk grasland. Er is een opening 
gemaakt tussen de Gasselterheide en het 
Drouwenerzand waardoor in landschappelijk 
opzicht een aantrekkelijker gebied is ontstaan. 
Ook hier kan een betere uitwisseling van 
insecten en reptielen tussen beide gebieden 
plaatsvinden. Op enkele plaatsen in het 
heideveld is kleinschalig geplagd waarbij de 
moslaag is verwijderd. Effecten van stikstof- 
depositie zijn zo in enige mate verminderd.

Rivertrust Onze Hunze
In het kader van de Rivertrust Onze Hunze 
worden bewoners en gebruikers van het Hunze- 
dal meer bij de ontwikkelingen in hun omgeving 
betrokken. In 2017 werd de pilot Gieterveen 
verder vormgegeven. Hierbij zijn verschillende 
ideeën uit het gebied uitgewerkt. Zo is een 
wandelrondje gerealiseerd en is de toegankelijk- 
heid van de Hunze-oevers voor sportvissers 
verbeterd. De planvoorbereiding voor een 
uitkijkheuvel en een informatiepunt is gestart.

Recreatie-uitvoeringsprogramma Hunzedal
Onder leiding van het Recreatieschap Drenthe 
is met inbreng van betrokken stakeholders 
een analyse gemaakt van recreatieve wensen 
in het Hunzedal. Het Drentse Landschap 
vindt recreatief gebruik van het Hunzegebied 
van belang, maar wil scherp blijven toezien 
op een goede afstemming met de huidige en 
toekomstige kwaliteit van de natuur in het 
Hunzedal. Op basis van deze analyse worden 
concrete projecten voorbereid.
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Pilot Veenoxidatie Valthermond
Op initiatief van waterschap Hunze en Aa’s 
ging in 2017 een gebiedsproces van start om de 
effecten van veenklink en veenoxidatie terug 
te dringen. Dit gebeurt in de vorm van een pilot 
in Valthermond, waar de problematiek sterk 
speelt. Samen met de Natuur en Milieufederatie 
Drenthe heeft Het Drentse Landschap het aspect 
natuur en landschap ingebracht. Gekeken is hoe 
het tegengaan van veenoxidatie onder andere via 
vernatting kan samengaan met een versterking 
van natuur en landschap. In 2018 zullen integrale 
ontwikkelingsscenario’s worden gepresenteerd.

Waterhuishouding Bongeveen en Hondstong
Samen met waterschap Noorderzijlvest is Het 
Drentse Landschap gestart met de voorbereiding 
van waterhuishoudkundige maatregelen op 
haar terreinen Bongeveen en Hondstong. In 
het Bongeveen moeten enkele waterhuishoud-
kundige knelpunten worden opgelost om de 
beekdalvegetatie daar te kunnen herstellen. In 
de Hondstong gaat het om het herstel van de 
Runsloot en een peilverhoging om verdroging in 
de beekdalhooilanden te verminderen.

LIFE-project Drents-Friese Wold
In 2015 ging het Europese LIFE-project Drents- 
Friese Wold van start. Als onderdeel hiervan 
bereidt Het Drentse Landschap herstelmaatrege- 
len voor aan de zuidzijde van het Doldersummer- 
veld. Het gaat om plagwerkzaamheden op 
zes hectare voormalig landbouwgebied, de 
verondieping van enkele waterlopen en verschil-
lende kleinschalige maai- en plagwerkzaam-
heden op het Doldersummerveld. In 2017 werd 
het bestek afgerond en vond de gunning plaats. 
Voorjaar 2018 start de uitvoering.

Brede kijk Oude Diep
In 2017 heeft de projectgroep Brede kijk op  
het Oude Diep de verdere voorbereiding van  
uitvoeringsprojecten ter hand genomen. 
Afhankelijk van ontwikkelingen in grondpositie 
worden hiervoor in 2018 concrete inrichtings-
plannen opgesteld. In het brongebied Oude Diep 
is samen met het waterschap nagedacht hoe het 
vasthouden en bergen van water in het gebied 
Wijstersebroek kunnen samengaan met het 
ontwikkelen van nieuwe natuur in de vorm van 
broekbos.

Inrichting Reestdal bij Drogteropslagen
In 2017 werd de inrichting van het gebied 
Drogteropslagen in de bovenloop van de Reest 
afgerond. In september vond de opening plaats 
met daarbij een hoofdrol voor kinderen van de 
basisschool van Drogteropslagen.

Aanpak Vogelzangsche Wijk
Het plan voor de uitvoering van natuurvriende- 
lijke oevers van de Vogelzangsche Wijk en de 
Reestvervangende Leiding is in 2017 afgerond. 
Hiermee zullen de verbinding van de terreinen 
Zwarte Gat, De Slagen en Steenberger Oosterveld 
en de waterhuishouding verbeterd kunnen 
worden. Afhankelijk van de snelheid waarmee 
de financiering kan worden gerealiseerd, is de 
uitvoering eind 2018 voorzien.

Optimalisatie greppelbeheer rond ’t Ende
In augustus 2017 zijn rond ’t Ende in het Reestdal 
de greppels en sloten verondiept. Samen met 
vergelijkbare maatregelen op de Overijsselse 
oever is de waterhuishouding in het beekdal 
hiermee fors verbeterd. Het resultaat hiervan zal 
terug te zien zijn in het herstel van hooiland- 
vegetaties in de middenloop van de Reest.

Ecologische verbindingszone Laaghalerveen
In het kader van de ruilverkaveling Laaghalen 
is een ecologische verbindingszone aangelegd 
tussen het Hijkerveld en het oefenterrein 
De Haar. De inrichting hiervan werd in de 
eerste helft van 2017 afgerond. Delen van de 
bovengrond zijn afgegraven en de waterhuis-
houding is aangepast door sloten te dempen. 
Door de aanplant van solitaire bomen is de 
oude schapendrift naar het veld weer zichtbaar 
gemaakt. Ook zijn enkele bosjes aangeplant. Het 
natuurterreintje Laaghalerveen van Het Drentse 
Landschap is door deze maatregelen een stuk 
groter en natter geworden.
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Gerealiseerde aankopen
In 2017 werd in totaal 38 hectare grond in 
eigendom aan Stichting Het Drentse Landschap 
overgedragen. Het leeuwendeel van de aankopen 
bestond uit percelen bos of natuurgebied. Vaak 
ging het om kleine percelen die onderdeel 
vormen van een soort legpuzzel. Zo werden in de 
Hondstong, op Rheebruggen, in het Gasterseholt 
en in de Esbosjes Zuidwolde enclaves binnen 
het eigendom van Het Drentse Landschap 
aangekocht. Om tot afgeronde en beheerbare 
eenheden te komen blijft het aankopen van 
dergelijke, vaak kleine stukken grond wezenlijk.

Bijdragen fondsen en particulieren
Het Drentse Landschap kon ook in 2017 haar 
aankopen mede realiseren dankzij bijdragen 
van het Dinamofonds, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, de Nationale Postcode Loterij, 
de Stichting Hamelfundatie en bijdragen 
van particulieren. Zo werd een aankoop van 
3,7 hectare financieel mogelijk gemaakt door een 
schenking van een particulier. Twee particuliere 
grondeigenaren schonken natuurgebied van 
1,2 en 6,6 hectare aan Het Drentse Landschap. 
Blijken van vrijgevigheid en groot vertrouwen!

Gebiedsprocessen
In 2017 heeft Het Drentse Landschap veel tijd 
geïnvesteerd in de gebiedsprocessen die de 
provincie aanstuurde. Bij de Hunze, het Oude 
Diep en de Reest zijn dergelijke processen 
gestart om tot afronding van het Natuurnetwerk 

Nederland te komen. De aandacht richt zich 
hierbij op de verwerving van landbouwgrond om 
deze te kunnen opnemen in natuurgebieden.
De gebiedsprocessen vragen een tijdsinvestering 
die zich tot dusverre nog niet direct vertaald 
heeft in de aankoop van hectares. Er bestaat nog 
steeds veel onduidelijkheid over de doorlevering 
van door de provincie en Prolander aangekochte 
grond. In theorie zijn de uitgangspunten voor 
gelijkberechtiging duidelijk, maar de praktijk 
blijkt aanmerkelijk weerbarstiger.
In afstemming met provincie en Prolander 
koopt Het Drentse Landschap ook rechtstreeks 
gronden aan. Hierbij wordt gebruikgemaakt 
van de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en 
Landschap. Dit jaar werd 6,2 hectare voor 
subsidie ingediend.

Het verwerven van landbouwgrond is momenteel  
geen eenvoudige opgave omdat de grondmarkt 
ook in Drenthe tamelijk overspannen is en dit 
leidt tot hoge grondprijzen. Veel landbouw- 
bedrijven hebben behoefte aan grond, maar er is 
ook grond nodig voor andere doelen. Zo is in en 
rond het Hunzedal een nieuwe vraag ontstaan 
naar grond voor het plaatsen van zonnecollec-
toren.

Verwervingen 2017
Behalve de eerder genoemde 38 hectare 
verworven grond kon aan het eind van 2017 ook 
nog voor zo’n 30 hectare een koopovereenkomst 
worden gesloten.

Verwervingen Stichting 

Het Drentse Landschap 

in 2017

Hondstong 0,08.80 ha veen en bos

De Stroeten 1,17.15 ha veen en bos (schenking)

Gasterseholt 0,04.30 ha bos

De Slagen/Het Zwarte Gat 2,52.25 ha bos 

   3,65.40 ha bos

Drouwenerzand 0,23.85 ha grasland

Doldersummerveld 6,64.90 ha bos (schenking)

Heideheim 0,14.70 ha bos

Rheebruggen 0,25.30 ha bos

Steenberger Oosterveld 6,01.22 ha bos

Esbosjes Zuidwolde 3,39.99 ha bos

Oude Diep 0,27.55 ha grasland 

   0,56.45 ha grasland

Hunze 0,51.88 ha grasland 

   5,01.00 ha natuurgebied 

   10,37.48 ha bos- en natuurgebied

Grondverwerving
1.2
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Subsidieregeling Natuur en Landschap
In november 2016 is de lumpsum-aanvraag 
ingediend voor de Subsidieregeling Natuur 
en Landschap. Deze subsidieregeling voor de 
beheervergoedingen van Het Drentse Landschap 
is per 1 januari 2017 ingegaan. In november 2017 
is een uitbreidingsaanvraag gedaan waarbij pas 
verworven gebieden onder de lumpsum zijn 
gebracht. 
In 2017 is het zogeheten Kwaliteitshandboek SNL 
geactualiseerd. In de nieuwe editie is onder meer 
de wijze van jaarlijkse terreinevaluatie nader 
beschreven.

Beheerevaluatie
In 2017 is de beheerevaluatie van de natuurter-
reinen voortgezet. Er is extra inspanning 
gepleegd om voor voldoende gebieden beheer- 
evaluaties af te ronden:
– Spaarbankbos
– benedenloop Hunzedal (Annermoeras,  
 Duunsche Landen, Elzemaat, Bonnerklap en  
 Torenveen)
– Landgoed Vossenberg
– De Stroeten (Voor deze evaluatie is de basis  
 gelegd door een stagiaire van Van Hall- 
 Larenstein.)

Jaarlijkse terreinevaluatie
In het kader van de jaarlijkse terreinevaluatie 
door de afdelingen Onderzoek & Planning 
en Terreinbeheer zijn verschillende terreinen 
bezocht. Hierbij is de ontwikkeling van de 
terreinen beoordeeld. Ook konden specifieke 
vragen beantwoord worden en zijn onduidelijk-
heden verhelderd.
Bij de evaluatie is gekeken of het beheer goed 
is verlopen, waar zaken anders zijn gegaan dan 
gepland en of bepaalde informatie vanuit de 
monitoring aanleiding geeft om het beheer aan 
te passen. De bevindingen zijn genoteerd in een 
logboek dat per terrein een beschrijving geeft 
van het beheer en de bevindingen daaromtrent 
door de jaren heen.

Monitoring en inventarisatie
Het Drentse Landschap voert periodiek een 
monitoring uit op al haar terreinen. Dat betekent 
dat in elk terrein minimaal eens per zes jaar de 
verspreiding van bepaalde plant- en diersoorten 
in kaart wordt gebracht. Sinds 2011 maakt de 
monitoringsystematiek van de SNL onderdeel 
uit van het monitoringprogramma van Het 
Drentse Landschap. In 2015 is begonnen om 
ook vegetatiekartering op enkele terreinen uit 
te voeren waarbij vegetatietypen conform de 
nieuwe SNL-systematiek zijn benoemd.

Onderzoek en beheerevaluatie
1.3
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Mede dankzij de inzet van vrijwilligers wordt er 
in de praktijk aanmerkelijk meer geïnventari-
seerd dan er vanuit de SNL-regeling gewenst is. 
De inventarisatiegegevens zijn van belang voor 
de evaluatie en het bijsturen van het beheer. 
De monitoringsgegevens worden beschikbaar 
gesteld aan de Nationale Databank Flora en 
Fauna.

Resultaten inventarisaties
In 2017 zijn in verschillende terreinen inventari-
saties uitgevoerd. Hieronder volgt een overzicht 
van de belangrijkste resultaten: 

– SNL-kartering  In 2017 is de SNL-kartering  
 afgerond voor onder andere de terreinen Oude  
 Diep, Boerenveensche Plassen, Nuilerveld,  
 Landgoed Vossenberg, Spaarbankbos, Groote  
 Zand, Orvelterzand, Bovenloop Hunzedal,  
 Bloemendellen en Drouwenerzand.
– Broedvogels  De meeste broedvogel- 
 karteringen worden uitgevoerd volgens de  
 BMP-methode. De gegevens worden in dat  
 geval ook doorgeleverd aan SOVON. In 2017 is  
 onderzoek gedaan naar broedvogels op zo’n  
 twintig locaties op terreinen van Het Drentse  
 Landschap.
– Reptielen  Reptielen worden meestal  
 gemonitord volgens de RAVON-transect- 
 methode. Dit is in 2017 uitgevoerd op   
 de terreinen Gasterse Duinen en  
 Nijensleekerveld.
– Zoogdieren  In 2017 is een bijdrage geleverd  
 aan de monitoring van dassen en het in kaart  
 brengen van de ontwikkelingen in de  
 verspreiding van bevers en otters.

– Vlinders  In 2017 is meegewerkt aan de  
 monitoring van de kwetsbare vlindersoorten  
 zilveren maan, veenbesparelmoervlinder,  
 kommavlinder en gentiaanblauwtje. Op  
 verschillende terreinen van Het Drentse  
 Landschap zijn nachtvlinderinventarisaties  
 uitgevoerd.
– Flora en vegetatie  In 2017 zijn vegetatie- 
 karteringen uitgevoerd op de terreinen  
 Drouwenerzand, Boerenveensche Plassen,  
 Nuilerveld, Spaarbankbos, De Stroeten,  
 De Palms en Schrapveen. In de Boeren- 
 veensche plassen werd samengewerkt met   
 een medewerker van It Fryske Gea in het  
 kader van kennisuitwisseling. Dit is goed  
 bevallen en wordt in 2018 voortgezet.   
 Kartering van doelsoorten flora maakt deel  
 uit van de bovengenoemde SNL-karteringen.  
 Behalve de voor de beheertypen vereiste  
 doelsoorten zijn in een aantal gevallen per  
 perceel uitgebreidere soortenlijsten gemaakt  
 van de verschillende graslandbeheertypen. In  
 2017 is dat onder meer gedaan voor het terrein  
 Mandelanden.

Wetenschappelijke Adviescommissie
De Wetenschappelijke Adviescommissie is in  
2017 in april en november bijeen geweest waarbij  
lopende projecten, onderzoeken en ontwikke-
lingen werden besproken. Specifiek werd 
ingegaan op het Beheerplan Spaarbankbos. 
De vergaderingen werden gecombineerd met 
veldbezoeken aan het Landgoed Korteweg en  
het Spaarbankbos.
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Buitengewoon Opsporingsambtenaren
Bij het houden van toezicht op haar terreinen 
maakt Het Drentse Landschap gebruik van 
vrijwillige toezichthouders. Lange tijd hadden 
alleen de rayonbeheerders een aanstelling als 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). 
In 2017 heeft Het Drentse Landschap een 
categoriale beschikking aangevraagd voor in 
totaal tien BOA’s. Hiermee is de verlenging 
van de aktes, die vijf jaar geldig zijn, een stuk 
eenvoudiger geworden. Naast de drie rayon- 
beheerders kunnen voortaan zeven vrijwillige 
BOA’s actief zijn in de gebieden van Het Drentse 
Landschap. 
De BOA’s houden tevens toezicht voor de 
Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe. Deze 
organisatie verwerkt ook de door de BOA’s 
uitgeschreven processen-verbaal.

Toezicht terreinen
In de terreinen waar eigen vee graast, is een 
overeenkomst met een plaatselijke toezicht-
houder afgesloten. Deze controleert het vee 
regelmatig en geeft bijzonderheden door aan de 
medewerkers van Het Drentse Landschap.
De BOA’s zorgen voor de begeleiding en het 
toezicht op het publiek dat de terreinen van HDL 
bezoekt. Daarnaast treden ze ook op als gastheer. 

De BOA’s worden regelmatig door het publiek 
benaderd voor uitleg over het beheer van het 
terrein en de flora en fauna.

Handhavingsacties
Er zijn in 2017 door de BOA’s in totaal 69 waar- 
schuwingen gegeven aan overtreders. De meeste 
waarschuwingen waren voor eigenaren van 
loslopende honden en voor fietsers op paden 
waar fietsen niet is toegestaan. In totaal zijn er  
21 processen-verbaal uitgeschreven voor 
geconstateerde overtredingen.
Jaarlijks worden er handhavingsacties 
georganiseerd samen met de BOA’s van de 
andere natuurorganisaties. Hierbij zijn dertien 
processen-verbaal uitgeschreven en verschil-
lende waarschuwingen gegeven. De meest 
geconstateerde overtreding ook hier betrof 
het niet aangelijnd hebben van een hond. 
Ondanks duidelijke bebording blijkt dat veel 
wandelaars deze regel negeren. Ook het fietsen 
op wandelpaden is tijdens de gezamenlijke acties 
een veel voorkomende overtreding.

Dumpen afval
In 2017 viel op dat er meer afval gedumpt 
wordt in de natuurgebieden door een strenger 
afvalstoffenbeleid van de gemeenten. In 

Beheer natuurgebieden
1.4
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overleg met hen zijn deze afvaldumpingen 
geruimd. Ook zijn er het afgelopen jaar enkele 
dumpingen van kadavers geconstateerd. Omdat 
er geen oormerken meer aanwezig waren was 
niet te achterhalen wie de eigenaar was. Deze 
dumpingen zijn gemeld en in samenwerking 
met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
geruimd.

Gescheperde schaapskuddes
Voor het beheer van de natuurgebieden Hijker- 
veld en Doldersummerveld zet Het Drentse 
Landschap een gescheperde schaapskudde in. 
Op het Doldersummerveld wordt samengewerkt  
met Natuurmonumenten en begraast de kudde  
ook het aangrenzende Wapserveld. De schaaps-
herders verzorgen ook de schapen op de 
kleinere heideterreinen en begeleiden regelmatig 
publieksactiviteiten in en rond de schaapskooi.

Heidebeheer
Aan de hand van een meerjarenplanning worden 
jaarlijks de vergraste delen van de heideterreinen  
gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. 
Uitgangspunt is dit jaarlijks voor ongeveer 
10 à 15 procent van de terreinen te doen. Het 
vrijkomende maaisel wordt afgezet naar de 
landbouw en wordt daar gebruikt om het gehalte 
organische stoffen in de bodem te verhogen. 
In 2017 is er op de terreinen Elper Westerveld, 
Groote Zand, Hijkerveld, Scharreveld, Kamps- 

heide, Orvelterzand, Steenberger Oosterveld, 
Landgoed Vossenberg, Nuilerveld, Nolderveld, 
Bouwersveld, Wildenberg en Doldersummerveld 
ruim 80 hectare gemaaid. Deze maaiwerk-
zaamheden zijn verspreid en gefaseerd over het 
terrein uitgevoerd om structuur en diversiteit te 
behouden.
Naast begrazing met Drentse en Schoonebeker 
heideschapen zet Het Drentse Landschap op een 
groot aantal terreinen ook Schotse hooglanders 
in. Op een aantal terreinen zijn in 2017 de 
vanggelegenheden vervangen of verbeterd. 
Het vrijhouden van de afrasteringen gebeurt 
door vrijwilligers en door taakgestraften vanuit 
de reclassering. Grotere reparaties voeren de 
terreinmedewerkers van Het Drentse Landschap 
uit.
Op het Groote Zand zijn langs een door het  
gebied lopende zandweg enkele kleine opper- 
vlaktes geplagd ten behoeve van de wilde bij. 
Op Kampsheide is tijdens een werkdag door 
vrijwilligers van de plaatselijke Lionsclub opslag 
langs het ven verwijderd. Ook op verschillende 
andere heidegebieden zoals het Rabbingerveld 
hebben vrijwilligers waar nodig jonge boompjes 
verwijderd.

Brand Drouwenerzand
In het voorjaar heeft op het Drouwenerzand een 
heftige brand gewoed die gelukkig snel onder 
controle was. Door zeer accuraat optreden van 
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terreinmedewerker Gerard van Sluis, die aan 
de rand van het Drouwenerzand woont, is de 
verbrande oppervlakte uiteindelijk beperkt 
gebleven tot 1,5 hectare. 
Aan de hand van deze ervaring zijn afspraken 
gemaakt met de brandweer om, wanneer 
dit nodig mocht zijn, het terrein te kunnen 
bereiken. Enkele toegangswegen naar het open 
heidegebied zijn hiertoe opgesnoeid.

Begrazingsbeheer Gasterse Duinen
Met Staatsbosbeheer is gesproken over mogelijke 
samenwerking bij het begrazingsbeheer rond 
de Gasterse Duinen. Verkend is of heidekoeien 
hier een rol kunnen spelen en of samenwerking 
meerwaarde zou geven. Uiteindelijk is hier niet 
voor gekozen, al bleek het zinvol de discussie 
te voeren. Wel is besloten het zicht vanaf de 
Gasterse Duinen over het beekdal op enkele 
plekken te verbeteren door openingen te maken 
in de houtsingels.

Beheer cultuurlandschap
Na een zeer droog voorjaar kende 2017 een 
redelijke zomer en een zeer nat najaar. Hierdoor 
was het moeilijk om alle graslanden te maaien 
en het maaisel af te voeren. Steeds vaker 
moest de wetlandmaaier worden ingezet. In 
het Lofar-gebied ging het om 15 hectare, de 
Mandelanden 5 hectare, Oude Kene 4 hectare  
en het Schrapveen in het Reestdal 6 hectare.
Veel grasland wordt voor een of twee jaar 
verpacht aan landbouwers. Op basis van de 
beheerdoelstelling worden per perceel afspraken 
gemaakt hoe het beheer moet worden uitgevoerd. 
Tevens zijn verschillende percelen die in de 
toekomst nog moeten worden ingericht, op deze 
manier uitgegeven. Deze liggen voornamelijk in 
het Hunzedal. De pachtprijs wordt afhankelijk 
van de gebruiksmogelijkheden en op basis van 
landelijke normen bepaald.

Beheer bos- en landschapselementen
Op het Hijkerveld zijn enkele percelen lariks en 
sitkaspar gedund. Middels een ‘hout op stam’- 
contract heeft dit ruim 600 m3 hout opgeleverd. 
Ongeveer 25 m3 is in planken en regels gezaagd 
om zelf hekken te maken en voor herstelwerk-
zaamheden aan gebouwen. De rest van het hout 
werd verkocht en is door de kopers grotendeels 
verwerkt tot gebruikshout.
In en langs een groot aantal landschapselementen  

is gesnoeid en gedund. Veelal gebeurt dit door 
particuliere kopers. Vooral landschapselementen 
langs waterlopen moeten regelmatig gesnoeid 
worden om beheer door het waterschap mogelijk 
te maken. In de winterperiode worden ook veel 
van dit soort werkzaamheden door de eigen 
medewerkers van Het Drentse Landschap 
uitgevoerd.
In het Drouwenerzand is langs het fietspad en 
langs de wandelpaden gesnoeid met behulp van 
een hoogwerker. In de andere bosgebieden zijn 
langs wegen en paden dode bomen verwijderd 
die een gevaar op kunnen leveren.

Beheerboerderij BV
In mei 2016 is de Beheerboerderij BV opgericht 
waarin de agrarische activiteiten van de drie 
beheerboerderijen van Het Drentse Landschap 
ondergebracht zijn. Daardoor is het mogelijk om 
in aanmerking te blijven komen voor Europese 
GLB-subsidies die voor deze activiteiten bestaan.
De eigen bedrijven van Het Drentse Landschap 
beheerden in 2017 in totaal 670 hectare waarvan 
76 hectare in gebruik was voor akkerbouw. De 
146 Limousin-zoogkoeien op deze bedrijven 
kregen 135 kalveren (92 procent). Aan de 
beschermers van Het Drentse Landschap is bij 
de speciale actie het vlees van tien Limousins 
geleverd. Daarnaast zijn er nog 96 dieren 
verkocht aan een veehandelaar. Ook zijn er  
44 stiertjes verkocht.
Ook elders is het afkalfseizoen in 2017 redelijk  
verlopen. Bij de hooglanders gaven 68 zoog- 
koeien 52 levende kalveren (76 procent). Er 
bleken zestien zoogkoeien niet te zijn gedekt. 
In totaal werden er 29 hooglanders ten behoeve 
van de vleesactie geleverd, terwijl er drie aan de 
handel werden verkocht.
Eind 2017 is aan de hand van de kosten en baten 
het resultaat van de eigen bedrijven besproken 
met de bedrijfshoofden. De Stichting SKAL heeft 
gecontroleerd of de bedrijven voldeden aan alle 
biologische verplichtingen en kwam tot een 
positief oordeel.

Pacht- en jachtcontracten
In 2017 is in het kader van beheer van natuur- 
gebieden veel grond uitgegeven aan agrariërs die 
in de buurt hun bedrijf hebben. Het ging in totaal 
om ongeveer 2400 hectare cultuurgrond. Verder 
zijn 27 nieuwe jachthuurovereenkomsten voor 
een periode van zes jaar afgesloten.
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Natuur en Milieufederatie Drenthe
De samenwerking met de Natuur en Milieu- 
federatie Drenthe op het gebied van ruimtelijke 
ordeningsprocedures werd in 2017 voortgezet. 
Beide organisaties denken daarmee gezamenlijk 
zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Windmolens en zonne-energie Veenkoloniën
Windmolens en zonne-energie bleven ook dit 
jaar de gemoederen sterk bezighouden. Het is 
pijnlijk te constateren hoezeer deze zaak tot 
tweespalt heeft geleid onder de bevolking in 
de Drents-Groningse Veenkoloniën. Ondanks 
het belang van duurzame energie blijft een 
zorgvuldige afweging van alle belangen 
essentieel, waaronder niet in de laatste plaats 
het belang van natuur en landschap. Dit 
spanningsveld heeft Het Drentse Landschap 
er uiteindelijk toe gebracht deze zaak voor te 
leggen aan de Raad van State. In september was 
hiervoor een tweedaagse zitting. Aan het eind 
van 2017 was de Raad van State nog niet tot een 
oordeel gekomen.
Mede als reactie op de windmolenplannen 
ontstonden in het gebied ook initiatieven voor 
de plaatsing van zonnepanelen op landbouw-
grond. Ook hier kan een spanningsveld tussen 
duurzame energieopwekking en het belang van 
natuur en landschap niet ontkend worden. Dus is 
ook hier een zorgvuldige afweging van belangen 
door provincie en gemeenten van groot belang 
om gelegenheidsoplossingen te voorkomen. Het 
uitgangspunt dat alles overal kan, zal nieuwe 
tegenstellingen oproepen. Er zullen duidelijke 
keuzes gemaakt moeten worden welke locaties 
geschikt zijn en welke niet.

Gemeente Borger-Odoorn
Gezamenlijk met de Natuur en Milieufederatie 
Drenthe werd gereageerd op het Voorontwerp-
Bestemmingsplan Buitengebied. De aandacht 
was met name gericht op de bestemming van 
de huidige natuurgebieden en toekomstige 
natuurgebieden in het kader van het Natuur- 
netwerk Nederland. Deze bleken niet juist naar 
de plankaart vertaald te zijn.

Gemeente Hoogeveen
Het Drentse Landschap is nauw betrokken 
geweest bij het herstelplan voor het 
Bestemmingsplan Buitengebied en de nieuwe 
beheerverordening. Met name werd inbreng 

geleverd om ervoor te zorgen dat alle natuurge-
bieden goed op de kaart komen zodat ze daarmee 
ook een adequate planologische bescherming 
krijgen. 

Gemeente De Wolden
Opnieuw vroeg de fietsverbinding over de N48 
aandacht. Hoewel het er aanvankelijk op leek dat 
de aanleg van deze verbinding over het ecoduct 
van de baan was, werd in Provinciale Staten 
toch weer aandacht voor deze optie gevraagd. 
Inmiddels lijkt het erop dat een gebruikte 
fietsbrug kan worden geplaatst om tot een voor 
alle belanghebbenden bevredigende oplossing te 
komen.

Gemeente Midden-Drenthe
De voorbereiding van het bestemmingsplan 
Lievingerveld voor een nieuwe wijk van Beilen 
vroeg veel aandacht. De natuurbeschermings-
organisaties hebben samen het standpunt 
ingenomen dat de locatie van deze wijk een 
volstrekt verkeerde keuze is vanwege de ligging 
in een beekdal en dat de nieuwe locatie niet 
aansluit bij de huidige bebouwde kom.
Bouwen in een beekdal is niet meer van deze 
tijd, omdat er steeds vaker sprake is van extreme 
neerslag vanwege de klimaatverandering. Dit 
probleem zal in de toekomst alleen maar groter 
worden. De plannen voor de wijk Lievingerveld 
roepen daardoor een groot spanningsveld op, 
vooral ook omdat het plan zelfs niet voorziet in 
een substantiële vorm van extra waterberging 
langs de beek.
Samen met de Natuur en Milieufederatie 
Drenthe werd ook gereageerd op het voornemen 
om bij Orvelte een nieuwe pluimveestal te 
bouwen vanwege de ligging bij het Orvelterzand.
Omdat het hier ging om een biologisch bedrijf 
met voorzieningen zoals luchtwassers, is het 
bedrijf inmiddels wel gerealiseerd.

Gemeente Aa en Hunze
Met de gemeente Aa en Hunze is in 2017 
samengewerkt in het project Onze Hunze 
en bij de realisatie van de verbinding van de 
Gasselterheide met het Drouwenerzand.

Gemeente Tynaarlo
Met het waterschap en een scoutinggroep heeft 
Het Drentse Landschap een toelichting gegeven 
aan de gemeenteraad van Tynaarlo op de 

Belangenbehartiging
1.5
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definitieve versie van het schetsontwerp voor het 
gebied aan de zuidzijde van het Zuidlaardermeer. 
De inrichting van dit gebied zal in het plan 
Noordma worden meegenomen.

Natuurlijk Platteland
De provincie heeft de beleidsopgaven voor het 
Natuurnetwerk Nederland ondergebracht in 
haar programma Natuurlijk Platteland. Om het 
realiseren van de beleidsdoelen te versnellen 
heeft het programma acht deelprogramma’s. 
Het Drentse Landschap is met name bij de 
deelprogramma’s Oude Diep, Hunze, Reestdal, 
Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Drenthe 
betrokken. In de programma’s Reestdal, Hunze 
en Oude Diep is in 2017 aan het gebiedsgericht 
beleid al verder vorm en inhoud gegeven. De 
stichting heeft aangedrongen op een sobere 
en efficiënte invulling van het proces met 
bestaande visies voor Oude Diep en Hunze als 
uitgangspunt. 

Project Hunzedal
De huidige structuur voor de gebiedsaansturing 
in het Hunzedal functioneert sinds begin 2017: 
een stuurgroep die gevoed wordt door een 
projectgroep Hunze en een werkgroep Grond. 
Het Drentse Landschap is in alle drie organen 
vertegenwoordigd.
De werkgroep Grond heeft gebiedsavonden 
belegd voor grondeigenaren. Met name in het 

zuidelijk deel van het Hunzedal is gekeken 
naar de mogelijkheden om via kavelruil tot 
een gebiedsgerichte aanpak te komen. Voor het 
realiseren van natuurdoelen is het noodzakelijk 
om over voldoende ruilgrond te beschikken. In 
de huidige grondmarkt blijkt dit niet eenvoudig 
te zijn. Voor particulier natuurbeheer lijkt 
vooralsnog weinig tot geen belangstelling in dit 
gebied te zijn. Het vinden van een antwoord 
op de vraag hoe je hier meer op kunt inzetten 
zonder de voortgang te vertragen, heeft veel tijd 
gekost.
Voor vier gebieden zijn afspraken gemaakt over 
de uitwerking van een inrichtingsplan:
– Noordma (Zuidlaren)
– De Branden (Gasselte)
– Flessenhals (Borger)
– Paardetange (Buinerveen)

Behalve de Noordma zijn de andere drie 
gebieden grotendeels eigendom van Het Drentse 
Landschap. Door waterschap Hunze en Aa’s, 
Prolander en Het Drentse Landschap worden de 
taken voor dit project onderling verdeeld. 

Project Oude Diep
In het Oude Diep-gebied zijn inmiddels een 
projectteam en een werkgroep Grond aan de 
slag waarna nog een stuurgroep zal volgen. Het 
projectteam heeft zich met name gericht op 
het uitwerken van de opgaven in de resterende 
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deelgebieden. Verder is een ecohydrologisch 
onderzoek gestart dat de basis moet vormen  
voor de inrichting van de nieuwe deelgebieden 
van het Oude Diep en Mantingerbosch en 
Weiden. De werkgroep Grond is begonnen met 
het creëren van mogelijkheden voor bedrijfs- 
verplaatsing.

Project Reestdal
Bijna negentig procent van het Reestdal is 
inmiddels verworven. De afgelopen jaren is extra 
ingezet op het verwerven van de ontbrekende 
hectares in het kader van het Icoonproject. De 
komende tijd zal de aandacht gericht blijven op 
het benutten van kansen.

Landinrichtingsprojecten
In december werd de Bestuurscommissie 
Zuidwolde van haar functie ontheven en daar- 
mee zijn de landinrichtingsblokken Zuidwolde- 
Oost, Zuidwolde-Zuid en Zuidwolde-West 
formeel beëindigd. In een speciale bijeenkomst 
voor de betrokkenen werd een boek van Bernard 
Hanskamp en Hans Dekker gepresenteerd over 
de geschiedenis van de ruilverkavelingen in 
Zuidwolde.
Met de landinrichtingsprojecten rond Zuidwolde 
is een periode van enkele decennia met groot- 
schalige wettelijke ruilverkavelingsprojecten in 

Drenthe afgesloten. Het Drentse Landschap is als 
eigenaar en belangenbehartiger van natuur en 
landschap de afgelopen jaren bij in totaal negen 
landinrichtingsprojecten betrokken geweest. In 
2017 zijn ook de financiële consequenties van al 
deze projecten afgewerkt.

Bestuurlijk overleg gedeputeerde Bijl
Het Drentse Landschap is voor verschillende 
onderwerpen gesprekspartner geweest van 
gedeputeerde Cees Bijl, die cultuur en water in 
portefeuille heeft. Er is onder andere gesproken 
over knelpunten op het gebied van waterbeheer 
en de wijze waarop deze de realisering van 
natuurdoelen beperken. Verder is gesproken 
over verschillende projecten op het gebied van 
erfgoed zoals Oldengaerde en Veenhuizen.

Bestuurlijk overleg gedeputeerde Jumelet
Samen met de Natuur en Milieufederatie 
Drenthe, Natuurmonumenten en Staatsbos-
beheer heeft Het Drentse Landschap gedeputeerde  
Henk Jumelet gesproken over de voortgang van 
de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland 
in Drenthe. Wederom heeft Het Drentse 
Landschap in dit overleg de teloorgang van het 
Drentse landschap aangekaart en de zorg geuit 
dat overheden niet de regie nemen om het tij te 
keren.
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Commissie Landelijk Gebied
Tijdens vijf vergaderingen werden onder andere 
de volgende onderwerpen besproken:
– Actualisatie Programma Natuurlijk Platteland
– Programmatische Aanpak Stikstof
– Uitvoeringskader Grond
– Natuurbeheerplan Drenthe

Programma Natuurlijk Platteland
Het provinciale beleid voor de aankoop en 
inrichting van het Natuurnetwerk in Drenthe 
en de daarmee samenhangende beleidsvelden 
zoals landbouw en water is met alle betrokken 
partijen uitgewerkt in het programma Natuurlijk 
Platteland. Inmiddels is het gebiedsgericht 
werken onder regie van de provincie op gang 
gekomen.

Provinciaal grondbeleid
Het grondbeleid ten behoeve het programma 
Natuurlijk Platteland begint steeds duidelijker 
vorm te krijgen. In de praktijk betekent dit 
dat de grondverwerving wordt uitgevoerd 
door Prolander en dat daarnaast Het Drentse 
Landschap ook rechtstreeks gronden aankoopt 
op basis van de Subsidie Kwaliteitsimpuls 
Natuur en Landschap. Dit vereist over en weer 
een goede afstemming. Het verwerven van 
grond bleek geen eenvoudige opgave vanwege 
de tamelijk overspannen markt voor landbouw-
grond met veel vraag en dientengevolge hoge 
prijzen.
De verkoop van grond binnen het Natuur- 
netwerk Nederland krijgt langzamerhand vorm. 
Het Drentse Landschap is via de werkgroep 
Grond betrokken bij de uitwerking van het beleid 
bij de openbare verkoop van percelen groter 
dan vijf hectare. Op basis van de Grondnota en 
het Uitvoeringskader Grond kunnen percelen 
kleiner dan vijf hectare worden doorgeleverd 
aan de ‘omliggend-terreineigenaar’. Het was 
bijzonder verheugend dat Gedeputeerde Staten 
eind 2017 de beslissing namen om verschillende 
percelen met een totale oppervlakte van zo’n 
achttien hectare door te leveren aan Het Drentse 
Landschap. Een concrete stap na een periode 
van stilstand van zeven jaar!

Interpretatie SKNL-regeling
Eigenaren kunnen een subsidie ontvangen voor 
het omzetten van landbouwgrond naar natuur 
op grond van de Subsidie Kwaliteitsimpuls 

Natuur en Landschap (SKNL). De regeling is 
voor elke provincie inhoudelijk gelijk, maar 
de waardedaling die optreedt bij het omzetten 
van landbouwgrond naar natuurterrein wordt 
door provincies op verschillende manieren 
vastgesteld. Hierdoor kan de hoogte van de 
subsidie per provincie verschillen en komt 
het uitgangspunt van een vergoedingsper-
centage van 85 procent ter discussie te staan. 
Om deze reden hebben de provincies besloten 
een commissie in te stellen van deskundige 
taxateurs om een advies over deze waardedaling 
uit te brengen. Het Drentse Landschap heeft 
op verzoek van LandschappenNL aan een 
werkgroep deelgenomen om het taxatierapport 
te beoordelen en van commentaar te voorzien.

Programmatische Aanpak Stikstof
In 2017 is de voorbereiding van maatregelen 
in het kader van de Programmatische Aanpak 
Stikstof voor de Natura 2000-gebieden vrijwel 
afgerond. Voor Het Drentse Landschap zijn er 
maar enkele gebieden waar in aanvulling op 
het reguliere beheer maatregelen noodzakelijk 
zijn. Bovendien gaat het ook nog om ingrepen 
op beperkte schaal. Op het Doldersummerveld 
en het Drouwenerzand worden dergelijke 
maatregelen reeds in ander verband getroffen 
en daar hoeven in 2018 dan ook geen extra 
inspanningen gedaan te worden.
Samen met Prolander zijn enkele PAS-veld- 
bezoeken uitgevoerd om na te gaan waar 
eventuele aanvullende maatregelen wenselijk 
zijn. Verder werd deelgenomen aan de Advies- 
groep Natura 2000 en de Onderzoek, Monitoring 
en Beheer-projectgroepen die per Natura 2000- 
gebied zijn ingesteld.

Begrenzing Natuurbeheerplan
In 2011 moest het Natuurnetwerk Nederland 
vanwege de door staatssecretaris Bleker door- 
gevoerde bezuinigingen flink in omvang worden  
teruggebracht. Als partners in het landelijk 
gebied hebben Natuurmonumenten, Staatsbos-
beheer, LTO, de Natuur en Milieufederatie 
Drenthe en Het Drentse Landschap samen een 
Groenmanifest opgesteld. Hierin zijn gezamen-
lijke voorstellen uitgewerkt voor de omvang van 
het Natuurnetwerk in Drenthe en de aanpak van 
de ammoniakproblematiek.
Alle partijen in de Commissie Landelijke 
Gebieden hebben dit manifest overgenomen. Als 
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onderdeel van deze afspraak werd een bestuur-
lijke reservering van 1000 hectare opgenomen 
met als doel dat deze vanaf 2018 beschikbaar 
zou komen voor verwerving/functiewijziging 
van nieuwe natuur. Het Drentse Landschap is 
hier ook in 2017 intensief bij betrokken gebleven, 
onder andere in het voorbereiden van het advies 
voor de Commissie Landelijke Gebieden.
De commissie heeft dit advies unaniem aan 
Gedeputeerde Staten voorgelegd. Wanneer GS 
het overnemen, kunnen de voorstellen definitief 
als nieuwe natuur worden opgenomen in de 
begrenzing van het Natuurbeheerplan Drenthe 
2019. Voor Het Drentse Landschap betekenen 
de voorstellen dat ze voor een aantal van haar 
terreinen wezenlijke afrondingen mogelijk 
maken.

Plan van aanpak akker- en weidevogels
Dat de Drentse landbouw zo geïntensiveerd is 
dat er niet of nauwelijks een geschikte biotoop 
voor akker- en weidevogels (en vele andere 
soorten) overgebleven is, blijkt nog steeds 
een moeilijk bespreekbaar onderwerp. De 
aandacht lijkt zich steeds opnieuw te verleggen 
naar bestrijding van predatie (vos) omdat 
hier eenvoudiger tot handelen kan worden 
overgegaan. De terreinbeheerders hebben zich op 
het standpunt gesteld dat predatiebeheer zinloos 
is zolang de biotoop niet in orde is.

In maart 2016 hebben Provinciale Staten 
een motie aangenomen voor een provinciaal 
programma Behoud akker- en weidevogels in 
Drenthe. Dit leidde in februari 2017 tot een plan 
van aanpak om in een aantal proefgebieden in te 
zetten op biotoopontwikkeling en beschermings-
maatregelen, gecombineerd met zorgvuldige 
monitoring van alle maatregelen. De keuze viel 
op de volgende proefgebieden:
– het Hunzedal bij Zuidlaren
– het dal van de Egge bij Zuidwolde
– het dal van Loo- en Drostendiep
– het gebied rond Ruinerwold-Koekange
– het gebied rond Valthermond (specifiek  
 akkervogels)

De betrokken partijen waaronder Het Drentse 
Landschap komen regelmatig bij elkaar in het 
zogeheten Erm-beraad om informatie uit te 
wisselen en samen toe te zien op de uitvoering 
van het plan van aanpak.

Zoetwateraanvoer Oost-Nederland
Het project Zoetwateraanvoer Oost-Nederland 
is na een bestuurlijke verkenning terechtge-
komen in de voorbereidingsfase van concrete 
projecten. Ook namens Het Drentse Landschap 
heeft waterschap Drents-Overijsselse Delta 
enkele potentiële projecten ingebracht. In 2017 is 
opnieuw gekeken naar de programma-invulling.  
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Hierbij is gebleken dat het project Ecologische 
Verbindingszone Vogelzangsche Wijk bij 
Zuidwolde kansrijk is om mede vanuit dit 
programma te worden gefinancierd.

Waterschapslasten
Nadat met de waterschappen overeenstemming 
was bereikt over een aangepaste kostentoedeling  
naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge 
Raad, konden de financiële consequenties hier- 
van worden afgewerkt. Inmiddels heeft Het 
Drentse Landschap voor alle percelen die ten  
onrechte niet als natuurgebied waren beschouwd,  
de te veel betaalde waterschapslasten terug- 
betaald gekregen. Daarnaast werd bij enkele 
waterschappen overleg gevoerd of bezwaar 
aangetekend om de laatste veelal administratieve 
correcties te kunnen doorvoeren.

Waterschap Hunze en Aa’s
De inrichting van het gebied Tusschenwater 
vroeg veel afstemming met waterschap Hunze 
en Aa’s. De keuzen in de bestekken zijn samen 
geëvalueerd. Daarnaast werd samengewerkt 
bij de voorbereiding van de inrichting van 
verschillende deelgebieden en bij het beheer en 
onderhoud, zoals het Voorste Diep ter hoogte van 
Mandelanden.
Verder werkten waterschap Hunze en Aa’s en  
Het Drentse Landschap samen aan een zoge- 

heten Beverprotocol om onverhoopte overlast 
van bevers te kunnen tegengaan. Ook vond er 
eenmalig bestuurlijk overleg plaats tussen de 
terreinbeherende organisaties en het waterschap 
en werd kennisgemaakt met de nieuwe dijkgraaf 
van Hunze en Aa’s.

Waterschap Drents-Overijsselse Delta
Hoewel de nieuwe organisatie van waterschap 
Drents-Overijsselse Delta de afstand groter 
maakt, is toch intensief samengewerkt. Dit 
kon evenwel niet voorkomen dat er soms 
onvoldoende afstemming was, zoals bij de kap 
van bomen langs het Linthorst-Homankanaal. 
De samenwerking concentreerde zich rond het 
Reestdal en het Oude Diep. Een voorbeeld is het 
project om het brongebied van het Oude Diep 
klimaatbestendig te maken. Er zijn afspraken 
gemaakt over de aanpak van waterhuishoud-
kundige knelpunten in verschillende gebieden 
van Het Drentse Landschap en het beheer en 
onderhoud van beken.

Waterschap Vechtstromen
In het najaar van 2017 was er bestuurlijk overleg 
met waterschap Vechtstromen waarbij onder 
andere de mogelijkheden voor het uitvoeren 
van maatregelen in het kader van het project 
Zoetwateraanvoer Oost-Nederland werden 
verkend. Verder werkte Het Drentse Landschap 
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met het waterschap samen in het project gericht 
op integraal waterbeheer in het Drostendiep, 
waar De Stroeten van Het Drentse Landschap 
onderdeel van uitmaken.

Waterschap Noorderzijlvest
Met waterschap Noorderzijlvest werden 
de mogelijkheden van herstelprojecten bij 
Bongeveen en Hondstong verder vormgegeven.

De Landschappen
Het Directeur-Rentmeestersoverleg van de 
Provinciale Landschappen werd door Het 
Drentse Landschap vijf keer bijgewoond. 
Belangrijke onderwerpen waren:
– fusie Unie van Provinciale Landschappen  
 en Landschapsbeheer Nederland tot  
 LandschappenNL
– discussie over staatssteun
– verkiezing Nationale parken van wereldklasse
– Programmatische Aanpak Stikstof
– SNL-certificering
– ontwikkelingen Buitenleven BV
– gemeenteraadsverkiezingen 2018

Landschapsbeheer Drenthe
De samenwerking met Landschapsbeheer 
Drenthe kreeg in 2017 verder inhoud. 
Gezamenlijk werd overlegd met gedeputeerde 
Henk Jumelet over het concretiseren van 
de aandacht voor het landschap vanuit het 
programma Drents Goud. De organisatorische 
samenwerking aan de Kloosterstraat werd 
geïntensiveerd rond de backoffice-activiteiten en 
de communicatie van beide organisaties.
Het Drentse Landschap verzorgde een bijdrage 
aan een veldwerkplaats over pingoruïnes van 
Landschapsbeheer met een toelichting op 
haar beheer van pingoruïnes. In de projecten 
Groen Erfgoed en de Bijenlinie trekken beide 
organisaties samen op.
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2.1
Projectontwikkeling
Nieuwe objecten
In 2017 zijn geen nieuwe historisch waardevolle 
gebouwen verworven. In het kader van de 
natuurdoelstelling werd in het Drentsche 
Aa-gebied het terrein De Bulten in Midlaren 
verworven. Op het terrein staan enkele 
bescheiden opstallen waaronder een houten 
chalet dat als vakantiewoning dienst deed. Bij 
boerderij ’t Ende werd een nieuwe bijenstal 
gebouwd. Verder zijn in 2017 gesprekken gevoerd 
over de overdracht van een perceel met opstal in 
het Holtherzand.

Overige initiatieven
In het afgelopen jaar is Het Drentse Landschap 
regelmatig benaderd met de vraag of de stichting 
een bepaald gebouw wilde overnemen. In veel 
gevallen betrof het historische woonhuizen of 
boerderijen die al ‘op de markt waren’. Conform 
het beleid van de stichting is er niet voor gekozen 
hierop in te gaan, tenzij de verkopende partij 
bereid was de marktconforme voorwaarden te 
laten vallen en het belang van instandhouding te 
laten prevaleren.
Soms brachten gemeenten, stichtingen of 
andere organisaties bijzondere objecten onder 
de aandacht van de stichting, maar bij nadere 
beschouwing bleken ze niet voor verwerving 
in aanmerking te komen. Bijvoorbeeld omdat 
de financiële risico’s te groot waren. In enkele 
gevallen zijn er wel nadere gesprekken met 
de eigenaren gevoerd, onder meer over een 
boerderij in Hollandscheveld en een historisch 
gemaal bij Peize. Ook is er in een enkel geval 
gesproken over schenking met een eigenaar van 
een historische boerderij. In zo’n geval ervaart 
Het Drentse Landschap het als een bijzondere 
eer dat de eigenaar de zorg voor het pand en zijn 
historische waarden aan haar wil toevertrouwen.

Luchtwachttoren bij Schoonebeek
Het Drentse Landschap heeft in 2017 de 
gesprekken met de Stichting Drents Monument 
over de Luchtwachttoren bij Schoonebeek 
voortgezet. Deze bijzondere toren stamt uit 
de jaren vijftig van de vorige eeuw en maakte 
onderdeel uit van een landelijk verdedigings-
systeem tijdens de Koude Oorlog. De toren bij 
Schoonebeek is zeldzaam en cultuurhistorisch 
van grote waarde, maar verkeert in slechte staat 
van onderhoud.

Monumentenadvies Noord heeft een restauratie- 
plan opgesteld. Op basis van dit plan probeert 
Stichting Drents Monument samen met Het 
Drentse Landschap financiële dekking voor de 
restauratie te vinden. Het Drentse Landschap 
heeft de intentie uitgesproken de toren na 
restauratie in beheer over te nemen van de 
Stichting Drents Monument.

Veenhuizen
Met ondersteuning van de provincie Drenthe 
en de gemeente Noordenveld is Het Drentse 
Landschap in een consortium samen met BOEi 
en de Nationale Monumenten Organisatie 
van start gegaan met een verkenning om het 
eigendom van het ‘ensemble’ van Veenhuizen 
over te nemen van het Rijksvastgoedbedrijf. 
Deze verkenning is van belang, omdat het 
behoud van Veenhuizen complex en kostbaar is. 
Het Drentse Landschap wil niet het risico lopen 
zich aan een niet haalbare opdracht te verbinden.

Molens Coevorden
Met de gemeente Coevorden zijn in 2017 
gesprekken gevoerd over de overdracht 
van de zeven molens die in het bezit van de 
gemeente zijn. De gesprekken hebben geleid 
tot een akkoord over de uitgangspunten van 
de overdracht, waaronder de hoogte van de 
‘bruidsschat’ en de fasering van de overdracht. 
De feitelijke overdracht van de molens zal tussen 
2018 en 2020 plaats gaan vinden.
Op verzoek van de gemeente is in het najaar 
begonnen met het bezoeken van alle molens 
en het kennismaken met de molenaars en de 
vrijwilligers die de molens beheren. De gemeente 
heeft als eis gesteld dat de lokale beheerders 
akkoord moeten zijn met de overdracht, maar 
ook voor Het Drentse Landschap is dat een 
voorwaarde omdat ze voor het beheer in de 
toekomst ook aangewezen is op deze lokale 
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten 
voor hun molen. De gesprekken verliepen in een 
zeer prettige sfeer en er blijkt overal draagvlak te 
zijn voor de beoogde overdracht.
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2.2
Gebouwenbeheer
Professionalisering erfgoedbeheer
Afgelopen jaar is wederom hard gewerkt aan 
de instandhouding van de cultuurhistorisch 
waardevolle gebouwen en gebouwde objecten 
van de stichting door onderhoud en restauratie 
uit te voeren en de gebouwen op een passende 
wijze te verhuren. Om betere sturing te 
krijgen over het beheer van het omvangrijke 
en groeiende gebouwenbezit is O Prognose 
verder uitgebouwd. Met deze software kan het 
onderhoud op een planmatige wijze worden 
beheerd hetgeen de kwaliteit ten goede komt.
Naast de uitbouw van O Prognose zijn verschil-
lende andere stappen gezet om het erfgoed-
beheer verder te professionaliseren. Zo is er 
personele versterking gekomen op het gebied 
van beheer en onderhoud en zijn er allerlei 
verbeteringen doorgevoerd in processen en 
documentatie.

Onderhoudsprojecten
In 2017 is er aan tal van panden schilderwerk 
uitgevoerd. In sommige gevallen ging het om 
het bijwerken van schilderwerk, zoals bij de 
boerderijen Tichelwerk bij Roderwolde en Zwarte 
Kaat in het Reestdal. In andere gevallen was er 
sprake van grootschaliger werk, zoals aan de 
boerderijen en stallen van de Sophiahoeve.
De toren en entree van de Waterstaatskerk in 
Bovensmilde zijn geheel hersteld en geschilderd.
Bij de toren en de consistorie van de Margaretha- 
kerk in Odoorn is het nodige herstelwerk 
uitgevoerd. Voorafgaand is een kleurhistorisch 
onderzoek uitgevoerd. Ook is het negentiende- 
eeuwse uurwerk hersteld en zijn de haan en bol 
op de torenspits verguld. Dat is mede mogelijk 
gemaakt dankzij een bijdrage van de Stichting 
Oringer Kerk en Cultuur en haar donateurs.
In Orvelte werden verschillende panden 
geschilderd, zoals Schoolstraat 1 en Schoolstraat 3.  
In de boerderij Flintenweg 6 is de historische 
bedstee met houtimitatie en decoratie hersteld. 
Ander schilderwerk vond plaats bij het pand 
Oranjekanaal NZ 48 in Oranje.
Door de rietdekker werden onder meer werk- 
zaamheden verricht aan Huis ter Hansouwe en 
bij Rheebruggen 8. De potstal bij Rheebruggen 8 
is geheel opnieuw gedekt. Ook Flintenweg 6  
in Orvelte heeft deels nieuw riet gekregen. 
Andere onderhoudswerkzaamheden betroffen 
het waterdicht maken van de potstal van 
de Sophiahoeve en het aanbrengen van een 

drainage achter de schaapskooi in Orvelte.
Boerderij Zwarte Kaat in het Reestdal en het 
Hertenhuisje op Landgoed Hooghalen kregen 
een nieuwe keuken en in de Melkfabriek in 
Orvelte is een nieuw verwarmingssysteem 
aangelegd. In het Schultehuis te Diever is een 
nieuwe geluiddempende verdiepingsvloer 
aangebracht.
Een bijzondere onderhoudsklus was verder het 
herstel van de kammen in het slagwerk van de 
molen Woldzigt. 
Groot onderhoud aan het interieur heeft 
plaatsgevonden aan boerderij De Pieperij in het 
Reestdal en de Sluiswachterswoning Borger. Hier 
zijn onder andere de badkamers verbeterd en 
werden de binnenwanden en vloeren hersteld. 
Waar mogelijk is door na-isolatie verduurzaming 
gerealiseerd.

Verhuur
In het voorjaar werd boerderij De Kiefte bij Linde 
aan een nieuwe huurder ter beschikking gesteld.
Voor boerderij De Pieperij in het Reestdal een 
nieuwe huurder kon krijgen, was eerst mutatie-
onderhoud nodig. Bijzonder aan De Pieperij is 
dat de huurder een rol heeft gekregen in het 
verzorgen van het vee dat in de winter in de 
potstallen bij de woning onderdak vindt.
Na de renovatie van de Sluiswachterswoning 
Borger kon met de bewoners die er voor die 
tijd anti-kraak hadden gewoond, een afspraak 
worden gemaakt over de huur van de woning, 
die nu weer aan de wensen en eisen van deze tijd 
voldoet. 
In Orvelte werd de Nieuwe Tingieterij aan de  
Flintenweg via een makelaar te huur aangeboden.  
Het blijkt lastig om voor dit pand een ambachte-
lijke of culturele onderneming te vinden die 
toegevoegde waarde heeft voor Orvelte. Er zijn 
enkele ondernemers geweest die hier een winkel 
wilden beginnen. Vooralsnog is Het Drentse 
Landschap hier terughoudend in omdat het van 
belang is dat het pand een functie krijgt die iets 
aan het dorp toevoegt.
Het Drentse Landschap kon onderdak aan de 
Monumentenwacht bieden in het rayonkantoor 
in Westerbork. Op de verdieping van het pand, 
waar zich een grote vergaderruimte bevindt, zijn 
enkele werkplekken ingericht. Tegelijkertijd kon 
de vergaderfunctie behouden blijven.
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Restauratie en herbestemming
2.3

Havezate Oldengaerde
Het hele jaar 2017 was Het Drentse Landschap 
in afwachting van de omgevingsvergunning 
voor de restauratie en herbestemming van de 
havezate, het bouwhuis en de daglonerswoning 
op het landgoed. Dit langdurige traject was 
vooral een gevolg van de kanttekeningen die 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij 
onderdelen van het plan had geplaatst. Hoewel 
Het Drentse Landschap waarde hecht aan 
zorgvuldige planvorming wordt de halsstarrige 
houding van de Rijksdienst betreurd, gelet op 
de noodzaak van herstel en het grote draagvlak 
onder de overheden en de bevolking voor de 
plannen van Het Drentse Landschap met het 
landgoed.
Ondanks dit lange vergunningentraject kon toch 
gestart worden met een deel van de werkzaam-
heden. In goed overleg met de gemeente 
Westerveld is afgesproken dat het herstel van de 
buitenzijde van de havezate vergunningsvrij kon 
worden uitgevoerd. Daardoor kon het herstel van 
het exterieur afgelopen jaar worden uitgevoerd. 
Een belangrijke eerste stap in de restauratie van 
dit voor Drenthe zo belangrijke monument.
Eveneens is er in goede afstemming met de 
gemeente voor gekozen om de restauratie van 
de daglonerswoning uit de ‘grote’ vergunning 
te halen en deze als een aparte aanvraag te 
behandelen. Aangezien de Rijksdienst geen 
bezwaren had tegen de restauratie van de dag- 
lonerswoning, kon de vergunning hiervoor vrij 
snel worden afgegeven waardoor de restauratie- 
werkzaamheden eind 2017 van start konden 
gaan.

Boerderij De Bloemberg
De ruïne van de voormalige boerderij aan de 
Bloemberg bij Veeningen is in 2017 voor verder 
verval behoed door de onderdelen die in zeer 
slechte staat verkeerden te demonteren en 
de overgebleven delen tegen weer en wind te 
beschermen.
In 2017 is het plan voor de herbouw en 
restauratie van de boerderij afgerond en is de 
vergunning aangevraagd. Het traject liep enige 
vertraging op omdat eerst samen met een 
horecaondernemer verkend is of het mogelijk 
was om in de boerderij een restaurant te 
realiseren. Dat bleek echter niet haalbaar.

Vakantiewoning Landweer
Voor de vakantiewoning aan de Hoofdweg in 
Roderesch is afgelopen jaar druk gewerkt aan 
de planvorming. Eind 2017 is de omgevings-
vergunning aangevraagd en verleend. Door 
renovatie en uitbreiding zal op deze plek een 
vakantiewoning voor vier tot zes personen 
kunnen worden gerealiseerd.
Het plan doet recht aan het bestaande sobere 
huis dat cultuurhistorisch waardevol is. Door 
de renovatie en uitbreiding zal de vakantie-
woning aan de wensen en eisen van deze tijd 
voldoen. Bijzonder is dat voor de renovatie 
duurzame materialen en isolatietechnieken 
worden gebruikt. Zo wordt voor de isolatie vlas 
gebruikt en wordt de woning verwarmd met een 
luchtwarmtepomp.

Boerderij Witte Venen
Boerderij Witte Venen op het Hamveld bij 
Wijster kwam afgelopen jaar vrij na het over- 
lijden van de huurder die hier lange tijd heeft 
gewoond. De inrichting was dermate gedateerd 
dat besloten werd tot renovatie over te gaan. 
Ook bleek het pand constructieve problemen te 
kennen die herstel noodzakelijk maakten. 
Met een bouwhistorische verkenning zijn eerst 
de historische waarden vastgesteld. Er is een 
plan voor renovatie opgesteld waarbij ook 
wijzigingen in het interieur zijn meegenomen. 
Na realisatie van het plan zal Witte Venen klaar 
zijn voor de toekomst.

Sluiswachterswoning Borger
Net buiten Borger staat aan het Kanaal Buinen- 
Schoonoord een voormalige sluiswachters-
woning die enkele jaren geleden in bezit kwam 
van Het Drentse Landschap. Deze woning is het 
afgelopen jaar gerenoveerd om hem weer te laten 
voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd.

Boerderij Hoolhuus
In Orvelte staat aan het begin van de Flintenweg 
de boerderij Hoolhuus. Bouwhistorisch onder- 
zoek heeft aangetoond dat de kern van de 
boerderij uit de zeventiende eeuw stamt. Tijdens  
het onderzoek zijn zelfs materialen uit de vijf- 
tiende eeuw aangetroffen. Dit doet vermoeden 
dat een deel van de boerderij mogelijk nog veel 
ouder is.
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Met de huurder van het pand was de afspraak  
gemaakt dat de verdieping van het voorhuis 
verbouwd zou worden. Tijdens de werkzaam-
heden werd asbest aangetroffen. De aanwezig- 
heid van asbest was niet bekend en vanwege 
de eenvoudige verbouwing die voorzien was, 
werd ook geen asbestinventarisatie uitgevoerd. 
Het aangetroffen asbest in het pand maakte een 
grootschalige sanering verplicht.

Vakantiewoningen Buitenleven BV
In 2017 hebben er geen grootschalige renovaties 
of verbouwingen aan de acht vakantiewoningen 
van Het Drentse Landschap plaatsgevonden. 
Het beheer van de vakantiewoningen is net 
als in voorgaande jaren door eigen mensen 
uitgevoerd. Denk aan het onderhoud, de 
inrichting en het aanvullen van de inventaris. 
Diensten als schoonmaak en tuinonderhoud zijn 
uitbesteed. Door een groot deel van het beheer 
in eigen beheer uit te voeren houdt Het Drentse 
Landschap een vinger aan de pols, terwijl 
verhuur en marketing feitelijk door Buitenleven 
BV worden uitgevoerd.

Net als in de jaren ervoor bleek ook 2017 een 
goed jaar voor de verhuur van de vakantie- 
woningen. De bezetting bleef stabiel en ook de 
klanttevredenheid was weer hoog. Alleen de 
vakantiewoning in Ter Hansouwe bleef wat 
achter in de prestaties. Een belangrijke verklaring 
hiervoor is dat deze vakantiewoning niet 
helemaal aansluit bij de uitstraling die de gasten 
van het Buitenleven-concept verwachten. Zo is 
het voorhuis van Ter Hansouwe een woonhuis 
en ligt de accommodatie aan een doorgaande 
weg.
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Kunst en cultuurhistorie
2.4

Beeldenpark De Havixhorst
Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag 
van de beeldhouwer Eric Claus organiseerde 
Beeldenpark De Havixhorst in 2017 een eer- 
betoon aan een van de belangrijkste beeldhouwers  
van deze tijd. Ruim honderd, vaak levensgrote 
beelden sierden in de zomer de tuinen van De 
Havixhorst. Er was ook een uitgebreide rand- 
programmering voor de tentoonstelling gemaakt. 
Het Drentse Landschap participeert zowel 
in het bestuur van de Stichting Beeldenpark 
De Havixhorst als in de projectgroep en de 
werkgroep.

Galerie Lemferdinge
In 2017 waren er in Galerie Lemferdinge drie 
exposities: een foto-expositie, een overzichts- 
expositie van de Kunstroute en de verkoop- 
expositie Kunst Kado. Ook werd in de galerie  
in samenwerking met de historische vereniging 
Ol Eel een lezing georganiseerd over de plaatse-
lijke schilder Bekkering.

Reestzin
In 2017 werkten 28 kunstenaars vier maanden 
lang aan de wandel-, kijk- en beleefroute 
Reestzin. De manifestatie begon met workshops 
door Arita Baaijens, Wia Stegeman en 
Domenique Himmelsbach de Vries. Tijdens drie 
weekends in september namen de kunstenaars 

ruim 1500 bezoekers vanaf boerderij ’t Ende mee 
langs een wandelroute van twee kilometer langs 
de oevers van de Reest op de grens van Drenthe 
en Overijssel onder het motto ‘Stuur je geest op 
avontuur en kom kunst kijken, wandelen, natuur 
beleven, verwonderen en opladen’.

Inspectie hunebedden
Op basis van de maandelijkse inspectierapporten 
van de plaatselijke toezichthouders van de 
hunebedden van Het Drentse Landschap werden 
ook in 2017 weer onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd, zoals het ruimen van vuil en het 
maaien van de terreintjes rond de hunebedden.
Op basis van de door de Monumentenwacht 
opgestelde inspectierapporten zijn de grafheuvels  
op Kampsheide, Hijkerveld en Landgoed Vossen- 
berg vrijgesteld van opslag. Verder zijn op het 
Hijkerveld de grafheuvels en karresporen 
gemaaid.

Schansen
De Emmerschans bij Emmen en de Katshaar-
schans bij Coevorden zijn gemaaid om ze goed 
zichtbaar in het landschap te houden en de 
schade door erosie te beperken. Ook zijn in 
samenwerking met Staatsbosbeheer de rasters en 
hekken gerepareerd bij de Emmerschans zodat 
fietsers minder gemakkelijk toegang hebben tot 
de schans.
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Stichting Oude Drentse Kerken
2.5

Waterstaatskerk Bovensmilde
Nadat eerder de pastorie was gerenoveerd en een 
nieuwe bestemming gekregen had, was in 2017 
de beurt aan de kerk. Het project bestond uit het 
vernieuwen van de aanbouw van de kerk en het 
herinrichten en restaureren van het interieur van 
de kerk zelf.
De nieuwbouw verliep zonder grote problemen 
en het resultaat werd door velen als bijzonder 
goed passend bij het oude gebouw beoordeeld. 
Hoewel aan de nieuwe aanbouw duidelijk af 
te lezen is dat het om nieuwbouw gaat, is door 
de architectuur en het gebruik van bijzondere 
details een goede aansluiting bij de kerk tot stand 
gebracht.
De restauratie van de kerkzaal werd een 
uitdaging, omdat tijdens de werkzaamheden een 
oude plavuizenvloer tevoorschijn kwam uit de 
bouwtijd van de kerk, dus ongeveer anderhalve 
eeuw oud. Besloten werd om deze vloer weer in 
ere te herstellen. Omdat de helft van de oude 
plavuizen aangetast was, moesten nieuwe tegels 
worden bijgemaakt. Uiteindelijk lukte het een 
bedrijf te vinden dat in Bangladesh de plavuizen 
kon laten produceren.
Deze keuze had uiteraard gevolgen voor de 
begroting en de planning van het project. Door de 
succesvolle crowdfunding ‘Een tientje voor een 
tegel’ lukte het een groot deel van de meerkosten 
af te dekken en werd een prachtig eindresultaat 

verkregen. Al tijdens de opening van het gebouw 
en tijdens Open Monumentendag bleek de 
belangstelling voor de kerk groot te zijn.
Na de oplevering konden de PKN Smilde 
en de nieuwe plaatselijke commissie aan de 
slag. Omdat de commissie tijd nodig had om 
ervaring op te doen leidde het dagelijkse beheer 
aanvankelijk tot onduidelijkheid over onder 
andere het onderhoud van de tuin en het beheer 
van het gebouw. Het Drentse Landschap heeft 
hierover gesprekken gevoerd met PKN Smilde en 
de plaatselijke commissie.

Hervormde Kerk Eext
Na een moeizame start het jaar daarvoor was 
de plaatselijke commissie van de Hervormde 
Kerk in Eext in 2017 in staat meer activiteiten te 
ontplooien. Helaas blijft de participatie vanuit 
het dorp laag.

Margarethakerk Odoorn
Cultuurpodium Odoorn is de plaatselijke 
commissie van de Margarethakerk in Odoorn. 
De vrijwilligers hebben in 2017 verschillende 
activiteiten georganiseerd waarvan een aantal 
druk bezocht werd.

Synagoge Zuidlaren
In 2017 was het tien jaar geleden dat de Synagoge 
heropend werd en weer als synagoge is ingewijd. 
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Ook bestond de Vereniging Behoud Synagoge 
Zuidlaren vijftien jaar. Deze jubilea zijn op  
5 november gevierd met onder andere een 
concert door Nikki Jacobs met Jiddische en 
Ladino liederen.
De Synagoge heeft in tien jaar tijd weer duidelijk 
een eigen plek gevonden in het culturele leven  
van Zuidlaren. Veel mensen bezoeken de 
activiteiten en men heeft ook ontdekt dat de  
Synagoge een uitstekende locatie is voor 
activiteiten als repetitie voor koren of kleine 
muziekgezelschappen, vergaderingen, meditatie  
en workshops. Het winterprogramma Zondag- 
middag in de Synagoge is een succes gebleken.

’t Kleine Kerkje Gieterveen
De activiteitengroep van ’t Kleine Kerkje in  
Gieterveen kan terugkijken op een zeer succesvol  
2017, want de activiteiten waren regelmatig 
uitverkocht. Wellicht had dit te maken met de 
speciale flyer en een kortingsactie voor bewoners 
van Gieterveen die de kerk steunen met een 
bijdrage. Voor het eerst is er een workshop 
gegeven aan groep 3 en 4 van de basisschool van 
Gieterveen.

Pilot Cultuurpodia provincie
Eind 2017 ontving Het Drentse Landschap een 
brief van de provincie waarin werd verzocht 
medewerking te verlenen aan het opzetten van 
een pilot om een evenementenorganisator een 
programma te laten ontwikkelen met concerten 
in de kerken van de Stichting Oude Drentse 
Kerken. Doel van het project is het delen van 
kennis en ervaring en het versterken van de 
programmering van de kerken. Het Drentse 
Landschap doet mee aan de pilot die in 2018 
wordt uitgevoerd.

Activiteiten Oude Drentse Kerken
Het grootste deel van de activiteiten in de  
kerken wordt door de plaatselijke activiteiten-
commissies georganiseerd, maar de Stichting 
Oude Drentse Kerken is ook betrokken bij 
verschillende andere samenwerkingsvormen.  
In 2017 ging het om zo’n veertig activiteiten met 
in totaal ruim 3100 bezoekers.
In samenwerking met Arriva Touring werden 
in 2017 twee bustochten gepland, maar deze 
moesten vanwege te weinig belangstelling 
worden geannuleerd. Naast deze bustochten 
is er nu ook de bustocht Tour d’Havezathe in 
samenwerking met het Drents Archief.
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Stichting Drentse Boerderijen
2.6

Werkgroep Boerderijen Drenthe
In 2017 heeft de Werkgroep Boerderijen Drenthe  
drie excursies georganiseerd. Aan de voorjaars- 
excursie in Sleen deden veertig deelnemers mee. 
Er was veel te zien door de variatie in erven en 
boerderijtypen. Lokale deelnemers brachten 
interessante historische bijzonderheden in.
De belangstelling voor de fietsexcursie in juni 
was net als in 2016 groot. Dit jaar werd hij in en 
rond Nieuw-Amsterdam georganiseerd samen 
met de historische vereniging. Met name de 
verveningsgeschiedenis, de architectuur en de  
oude boeren- en vervenerserven stonden in de 
schijnwerpers. De najaarsexcursie in Wachtum 
had 25 deelnemers. Zowel mensen uit het dorp 
als oud-Wachtumers en anderen van elders 
deden mee. In het voorjaar heeft de werkgroep 
een goedbezochte lezing gegeven voor de 
Ouderenbond in Ruinen.

Boerenervencursus
Aan de Boeren ervencursus in Grolloo deden 
twaalf cursisten mee. Na twee cursusavonden 
was er een excursie langs boerderijen en erven 
van de deelnemers. Sommigen woonden al een 
aantal jaren op hun boerderij en wilden het erf 
verbeteren. Anderen hadden net een boerderij 
gekocht en wilden graag een handreiking voor de 
inrichting van hun erf.
Via Het Drentse Landschap of rechtstreeks bij de 
werkgroep kwamen ook in 2017 weer verzoeken 

binnen om over de inrichting van erven te 
adviseren. Dit jaar heeft de werkgroep adviezen 
gegeven voor de herinrichting van erven bij 
Geeuwenbrug, Wijster en Nijeveen. Op
verzoek van Het Drentse Landschap werd naar 
de landgoedtuin van Oldengaerde gekeken en 
naar het erf van boerderij Witte Venen op het 
Hamveld bij Wijster.

Open Monumenten weekend
Voor de gemeente Midden-Drenthe heeft de 
werkgroep ter voorbereiding op het Open 
Monumentenweekend een lezing verzorgd 
rond het thema van dat jaar ‘Boeren, burgers 
en buitenlui’. Samen met de gemeente is 
een fietsroute met een boekje gemaakt langs 
boerderijen en andere bijzondere plaatsen ten 
zuiden van Beilen. In dit kader werd ook een 
lezing voor bewoners van een verzorgingshuis in 
Beilen verzorgd.

Werkgroep Boerderij en Erf
In 2017 heeft de werkgroep Boerderij en Erf  
vier interviews met boeren en boerinnen uit 
verschillende delen van Drenthe uitgewerkt 
om na te gaan of er regionale verschillen in het 
Drentse boerenleven bestaan. De werkgroep 
levert elk kwartaal een artikel over een aspect 
van het boerenleven voor het Kwartaalblad van 
Het Drentse Landschap.
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Belangenbehartiging
2.7

Rijksbeleid
Het huidige rijksbeleid op het gebied van 
erfgoed is gebaseerd op de uit 2012 stammende 
wetgeving in het kader van de Modernisering 
Monumentenzorg (MoMo). De regels werden 
in 2017 door het Rijk herzien om ze aan de 
eisen van deze tijd te laten blijven voldoen. De 
belangrijkste bijdrage van de MoMo is geweest 
dat restaureren ten behoeve van instandhouding 
plaatsgemaakt heeft voor restaureren ten 
behoeve van toekomstig beheer en gebruik. Er 
is daardoor ook meer aandacht ontstaan voor 
herbestemming van monumentale gebouwen.
Om tot een toekomstbestendig beleid te komen 
is het Rijk gestart met gesprekken met partners 
uit het erfgoedveld en andere partijen uit onder 
meer de wereld van de duurzaamheid, energie 
en creatieve industrie. De ontwikkeling van het 
nieuwe beleid wordt in 2018 onder de noemer 
Erfgoed Telt voortgezet.
Het Drentse Landschap draagt als lid van de 
Federatie Instandhouding Monumenten en 
de Nationale Monumentenorganisatie bij aan 
de ontwikkeling van dit nieuwe beleid. In het 
najaar heeft de federatie tijdens het Nationaal 
Monumentencongres in Leeuwarden een 
visiedocument gepresenteerd aan minister  
Van Engelshoven van OCW.

Provinciaal beleid
Op het gebied van cultureel erfgoed is de 
provincie de belangrijkste partner van Het 
Drentse Landschap. In 2017 is regelmatig 
overlegd over beleidsmatige zaken en over 
concrete projecten op het gebied van restauratie 
en herbestemming. Dergelijke projecten dienen 
naast economische belangen ook belangen op 
het gebied van scholing en het behoud van 
ruimtelijke kwaliteit en identiteit. Op deze 
gebieden vallen de belangen van de provincie en 
Het Drentse Landschap samen.

Orvelte
In 2017 is tussen alle partijen in het dorp Orvelte 
intensief samengewerkt om te komen tot een 
masterplan. Het plan moet een breed gedragen 
visie op de toekomst van het dorp verwoorden. 
Het Drentse Landschap heeft samen met de 
gemeente en de verschillende belangenorgani- 
saties in het dorp deelgenomen aan de werkgroep  
die het plan moet opstellen. Er zijn ter voor- 
bereiding verschillende dorpsbijeenkomsten 

georganiseerd waarbij ook Het Drentse 
Landschap haar bijdrage heeft geleverd.
De totstandkoming van het masterplan heeft 
geleid tot meer onderling begrip tussen de 
partijen. Dit uitte zich onder meer in een zeer 
prettig verlopen dorpsbijeenkomst aan het eind 
van het jaar. Tijdens deze dorpsbijeenkomst 
werden concrete acties benoemd die in de 
komende jaren worden uitgevoerd.
Naast de werkgroep voor het masterplan is er 
door de verschillende organisaties in het kader 
van het zogeheten Orvelte Motor Overleg 
gesproken over zaken die in Orvelte spelen. 
Voortdurende afstemming en ‘elkaar wat gunnen’ 
zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Monumentenwacht
Het Drentse Landschap is de grootste abonnee 
van de Monumentenwacht hetgeen de relatie 
van beide organisaties bijzonder maakt. De 
Monumentenwacht verzorgt samen met 
Monumentenadvies Noord voor alle gebouwen 
van Het Drentse Landschap de inspecties 
van de bouwkundige staat. Deze gegevens 
worden verwerkt in het vastgoedbeheersysteem 
O Prognose waardoor het onder andere mogelijk 
wordt onderhoudswerkzaamheden op een 
planmatige wijze uit te voeren.
Eind van het jaar heeft de Monumentenwacht 
onderdak gekregen in het rayonkantoor van  
Het Drentse Landschap in Westerbork.

Taakgroep Gebouwen
De Taakgroep Gebouwen kwam in 2017 twee 
keer bij elkaar. Er werd vooral gesproken over  
de aardbevingsproblematiek in Groningen en  
de fusie van een aantal organisaties tot één  
Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord- 
Nederland, die hierdoor ook adviezen en 
ondersteuning kan gaan bieden aan kerken in 
Drenthe.

Advies en voorlichting
In 2017 heeft Het Drentse Landschap op 
verschillende manieren advies en voorlichting 
gegeven aan eigenaren en organisaties over de 
instandhouding van erfgoed. Zowel vanuit het 
kantoor als op locatie hebben medewerkers hun 
kennis en ervaring met eigenaren en belang- 
hebbenden gedeeld. Voorbeelden zijn de 
watertoren in Coevorden en de Grote Kerk in 
Hoogeveen.
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Honderd eeuwen Grafcultuur Anloo
Samen met de Historische Vereniging Anloo 
werd een plan ontwikkeld en gerealiseerd 
om een boek te maken over honderd eeuwen 
grafcultuur in Anloo en omgeving. Het boek 
wordt in het voorjaar van 2018 tijdens een 
symposium gepresenteerd.

Toegang Gasselterheide
Vanuit de bevolking van Gasselte is het verzoek  
gekomen om mee te denken over de her- 
inrichting van het dorpsplein en de informatie- 
voorziening over de Gasselterheide en het 
Drouwenerzand. Ook is meegedacht over een 
nieuwe wandelroute en de bewegwijzering 
ervan.

Participatie ROEG-project
In september 2017 ondertekende Het Drentse 
Landschap met andere groene organisaties in 
Drenthe een samenwerkingsovereenkomst voor 
het internetplatform en de tv-uitzendingen 
van het programma ROEG. Het is de bedoeling 
om vanaf 2018 samen de programma’s en 
het platform te gaan verzorgen. Het Drentse 
Landschap zet hierbij vooral in op het onder de 
aandacht brengen van erfgoed en cultuurhistorie 
van Drenthe.

Natuurcampagne
Samen met Natuurmonumenten, Staatsbos-
beheer en Marketing Drenthe werd een 
landelijke campagne bedacht en uitgevoerd om 
aandacht te vragen voor het natuurschoon in 
Drenthe. De campagne was zeer succesvol en 
werd zelfs genomineerd voor de Ster Gouden 
Loeki.

Fotokijkhut Hijkerveld
Bij de vogelkijkhut Diependal aan de rand 
van het Hijkerveld is met financiële steun van 
de Nationale Postcode Loterij een speciale 
fotokijkhut gerealiseerd. Eind december heeft de 
oplevering plaatsgevonden. Fotografen kunnen 
via een boekingssysteem tegen betaling de hut 
voor een dag reserveren om watervogels te 
fotograferen.
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Ontwikkeling steun algemeen
Op 31 december 2017 steunden 16.013 beschermers  
het werk van Het Drentse Landschap. Dat zijn er 
zo’n 300 minder dan in 2016. Het aantal giften 
en schenkingen die de stichting heeft mogen 
ontvangen, is daarentegen wel gestegen ten 
opzichte van 2016. Ook het aantal volgers op 
sociale media en het aantal lezers van de digitale 
nieuwbrief zijn blijven stijgen.

Erfenissen en legaten
– Het Drentse Landschap kreeg uit de nalaten- 
 schap van dhr. De Boer het terrein De Bulten  
 toegedeeld, een prachtig bos- en cultuurland- 
 perceel aan de Drentsche Aa bij Midlaren. Op  
 dit perceel staat een eenvoudige recreatie- 
 woning.
– Van dhr. De Jong werd een bosperceel van  
 ruim zes hectare ontvangen dat grenst aan het  
 Doldersummerveld bij Zorgvlied.
– In de nalatenschap van mevr. De Mol is de  
 stichting voor 1/16 deel benoemd als  
 erfgenaam.
– In het testament van mevr. Wierenga- 
 Kannegieter werd Het Drentse Landschap voor  
 1/3 deel tot erfgenaam benoemd.
– Dhr. Rahder benoemde de stichting voor 1/6  
 deel tot erfgenaam in zijn testament.

Giften
Ook in 2017 mocht Het Drentse Landschap weer 
vele giften ontvangen. Ze werden om tal van 
uiteenlopende redenen gegeven, zoals verjaar-
dagen, huwelijken, kerstpakketten, bedankjes 
of gewoon als blijk van waardering voor het 
werk van de stichting. In 2017 werden er dertien 
periodieke schenkingsakten afgesloten.
Voor de aankoop van enkele percelen bosgrond 
bij Zuidwolde werd een bijdrage ontvangen van 
dhr. Seijffert. Ook werd voor het beheer op het 
Ooster- en Westerzand een bijdrage ontvangen. 
Verschillende particulieren maakten donaties 
over waar bankjes mee konden worden geplaatst, 
onder andere op Landgoed Korteweg, op het 
Hamveld bij Landgoed Vossenberg en bij het 
Spokemeer bij De Wildenberg.
De Volksuniversiteit Emmen stopte met haar 
werkzaamheden en heeft het geld dat nog in kas 
was, aan Het Drentse Landschap geschonken. 

Steun bedrijfsleven
Het Drentse Landschap mag zich al jarenlang 
verheugen in een brede steun vanuit het Drentse 
bedrijfsleven. In 2017 kon de stichting weer 
drie nieuwe bedrijven verwelkomen. Helaas 
beëindigde ook een aantal bedrijven de overeen-
komst. Totaal steunen 45 bedrijven de stichting. 
Naast een vermelding op de achterkant van het 
Kwartaalblad worden de bedrijven ook twee 
keer per jaar uitgenodigd voor een lezing en een 
bezoek aan een natuurgebied.
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Bijdragen fondsen
Ook in 2017 konden belangrijke projecten 
doorgang vinden dankzij de bijdragen van een 
aantal fondsen waar Het Drentse Landschap 
vaak al jaren op kan rekenen.

– Nationale Postcode Loterij  Met een bijdrage
van de Nationale Postcode Loterij konden 
wederom belangrijke projecten gefinancierd 
worden. De NPL draagt bij in de aankoop 
van gronden en ondersteunende activiteiten 
voor de sector Natuur en Landschap zoals het 
begeleiden van het project Tusschenwater, 
het onderzoek naar de  inrichting Bongeveen 
en Hondstong en de inrichting van de 
Natuurspeelplaats Borger. Bij de sector 
Erfgoed gingen bijdragen van de NPL onder 
andere naar de bouw van een fotokijkhut in 
Diependal en verschillende werkzaamheden 
op Oldengaerde en aan de Borckerhof te 
Orvelte. 
Mede dankzij de steun van de NPL konden 
er activiteiten in het Duurzaamheidscentrum 
Assen worden georganiseerd en kwam het 
natuurboekje Naar buiten tot stand. Ook het 
Kinderbuitenfestival op Kampsheide, het 
Zomerfeest en de realisatie van de digitale 
fietsroutes op www.eindjeomindrenthe.nl 
werden mede uit NPL-bijdragen gefinancierd.

– Bijdrage provincie Drenthe  Naast haar 
jaarlijkse subsidie werd van de provincie 
Drenthe een bijdrage ontvangen voor de 
schaapskudden van het Doldersummerveld/ 
Wapserveld en het Hijkerveld. Ook steunt de 
provincie het onderzoek naar herinrichtings-
maatregelen voor Bongeveen en Hondstong. 
Voor het produceren van een boek over het 
Hondsruggebied is een bijdrage toegezegd. 
Het Kinderbuitenfestival kreeg eveneens een 
bijdrage.

– Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds  Van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds werd een 
bijdrage ontvangen voor restauratiewerkzaam-
heden aan het exterieur van Oldengaerde.

– Bijdrage Stichting Dinamo Fonds  Het Dinamo
Fonds droeg bij in de aankoop van grond van 
de familie Marissen in het Hunzedal.

– Stichting Hamel Fundatie  Van deze in 2017 
opgerichte stichting is een bijdrage ontvangen 
voor een grondaankoop van de gemeente 
Borger-Odoorn in de buurt van Borger.

Bijdragen gemeenten
Verschillende gemeenten droegen bij aan 
projecten van Het Drentse Landschap. De 
gemeenten Assen en Aa en Hunze schonken 
een bijdrage aan het Kinderbuitenfestival dat 
op 1 oktober op Kampsheide werd gehouden. 
Gemeente Midden-Drenthe steunde de schaaps-
kudde op het Hijkerveld.
Voor het boekje Naar buiten werden bijdragen 
ontvangen van de gemeenten Assen, Borger- 
Odoorn, Emmen, Meppel, Tynaarlo en 
Westerveld.

Bijdrage waterschap Noorderzijlvest
Van waterschap Noorderzijlvest werd een 
bijdrage ontvangen voor het onderzoek door 
Sweco naar herinrichtingsmaatregelen voor 
Bongeveen en Hondstong.

Opbrengst project Landschapskisten
Het project Landschapskisten produceert 
grafkisten van hout afkomstig van terreinen van 
de noordelijke Landschappen. Over drie jaar 
leverde dat voor Het Drentse Landschap ruim 
2000 euro op.
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Publieksactiviteiten
Het Drentse Landschap heeft in 2017 zo’n  
750 publieksactiviteiten georganiseerd. Onder 
deze publieksactiviteiten vallen excursies, 
lezingen, open dagen, voorlichtingsbijeenkomsten,  
interviews en educatieve en promotionele 
activiteiten. Sommige daarvan worden in samen- 
werking met kleine bedrijfjes georganiseerd.  
Voor zover ze als zodanig bekend zijn, zijn ook  
de activiteiten in de gebouwen van de stichting 
in dit aantal meegenomen.
De algemene lijn is dat de activiteiten die 
plaatselijke commissies in de monumentale 
gebouwen van de stichting organiseren, steeds 
meer belangstellenden trekken. Grote publieks-
trekker was in 2017 het Kinderbuitenfestival op 
Kampsheide met ruim 2000 bezoekers. 

Presentatie boek Het Hunzedal
Op 30 juni werd een lijvig boek over Hunze en 
Hunzedal gepresenteerd. Gedeputeerde Henk 
Jumelet nam het eerste exemplaar in ontvangst. 
Het Hunzedal brengt in beeld hoe het gebied 
in nauwelijks twintig jaar tijd spectaculair 
veranderde van één grote aardappelakker in een 
rij ongekend rijke natuurgebieden. Het boek geeft 
een overzicht van de geschiedenis van de Hunze 
en hoe de natuurontwikkelingsprojecten dit deel 
van Drenthe een nieuw leven gaven. Belangrijk 
resultaat van de inspanningen van Het Drentse 

Landschap is dat tal van bijzondere planten en 
dieren in en rond de Hunze weer terug zijn van 
weggeweest. Na een half jaar is de oplage van 
1500 exemplaren bijna uitverkocht.

Bijdrage vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Het Drentse 
Landschap. Mede dankzij hun inzet kan de 
stichting ook in de toekomst haar doelen op het 
gebied van natuur, landschap en erfgoed blijven 
realiseren. Sinds 2017 wordt nagedacht wat de 
verandering in een trustorganisatie voor haar 
vrijwilligers gaat betekenen.
In 2017 is het aantal vrijwilligers toegenomen 
van 224 naar 328. De toename wordt zowel  
veroorzaakt door enkele nieuwe vrijwilligers- 
teams, zoals die van het Duurzaamheidscentrum 
Assen en van verschillende molens en kerken, 
als door uitbreiding van bestaande teams, met 
name bij het beheer van natuurgebieden.
Veel vrijwilligers leveren jaarlijks een bijdrage 
aan het mooi houden van Drenthe. Daar zijn 
alle groene organisaties in Drenthe ontzettend 
trots op. Als dank hebben IVN Drenthe, 
Landschapsbeheer Drenthe, Milieufederatie 
Drenthe, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer 
en Het Drentse Landschap in 2017 een speciale 
dag bij het Boomkroonpad voor hun vrijwilligers 
georganiseerd met allerlei workshops.
Het eigen traditionele vrijwilligersuitje vond 



42

HET DRENTSE LANDSCHAP
VERANKERING IN DE SAMENLEVING

begin november plaats. Dit keer werd in Exloo 
een etentje georganiseerd gevolgd door een 
interessante lezing naar aanleiding van het 
verschijnen van het boek Het Hunzedal.

Activiteiten gezinnen met kinderen
In 2017 zijn 165 activiteiten specifiek voor 
gezinnen met kinderen georganiseerd met in 
totaal zo’n 27.900 deelnemers. Vergeleken met 
2016 zijn zowel het aantal activiteiten als het 
aantal deelnemers toegenomen. De toppers 
waren de Lammetjesdag, het Zomerfestival 
bij het Duurzaamheidscentrum Assen en het 
Kinderbuitenfestival op Kampsheide.

Educatieve activiteiten scholen
In 2017 heeft Het Drentse Landschap 138 school- 
groepen bezocht met in totaal bijna 2800 leer- 
lingen. Ook deze aantallen liggen hoger dan 
het jaar daarvoor. Belangrijkste oorzaak van de 
stijging is dat Het Drentse Landschap in 2016 een 

educatief medewerker voor twee dagen per week 
heeft aangesteld en er dus structureel meer tijd 
kan worden besteed aan lessen op scholen en in 
de natuurgebieden van Het Drentse Landschap. 
In 2017 hebben het IVN Consulentschap en Het 
Drentse Landschap hun samenwerking verder 
verstevigd.
In 2017 heeft Het Drentse Landschap vijf 
onderwijsthema’s aangeboden:

– De Das in Drenthe  (het belang van ecologische 
hoofdstructuur, faunapassages en ecoducten) 
Het project is dertig keer gegeven op zestien 
scholen waarbij 775 leerlingen hebben 
meegedaan.

– Bevers in Drenthe  (het belang van nieuwe 
natuur, herintroductie dieren en rol dieren 
in beheer natuurterreinen) Voor het project 
werden twintig gastlessen gegeven op twaalf 
scholen voor in totaal 520 leerlingen. De 
Beversafari bij de Hunze werd vijftien keer 
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gegeven voor tien scholen met in totaal 
438 leerlingen. De kanotocht werd één keer 
gegeven en er namen 35 personen aan deel.

– De Groene Snelweg  (op scholen beter bekend 
als het Egelproject) (het belang van land- 
schapselementen als houtwallen voor mens 
en dier en het onderhoud ervan) In dit project 
werkt Het Drentse Landschap nauw samen 
met Landschapsbeheer Drenthe. Een educatief 
medewerker verzorgde 23 keer gastlessen  
op elf scholen voor in totaal 576 leerlingen. 
Ook waren er vijf veldlessen met in totaal  
105 leerlingen.

– Lammetjesproject  (het belang van gescheperde 
schaapskudden voor het behoud van de heide) 
Deze les op de schaapskooi op het Hijkerveld 
werd aangeboden aan de onderbouw en de 
buitenschoolse opvang. De les werd aan  
23 groepen gegeven van tien scholen en bso’s. 
In totaal hebben 611 kinderen de activiteiten 
gevolgd.

– Bosnatuurspeurtocht Spaarbankbos 
Hoogeveen  Met IVN Consulentschap Drenthe  
heeft Het Drentse Landschap ook in 2017 
weer een onderwijsproject uitgevoerd in het 
Spaarbankbos. De les is twaalf keer gegeven. 
In totaal deden er 379 leerlingen van zeven 
scholen aan mee.

Overige educatieve activiteiten
Op verzoek van een school heeft Het Drentse 
Landschap een speurtocht georganiseerd op het 
Hijkerveld. Dit waren drie lessen met in totaal 
108 personen die de tocht gevolgd hebben.
Bos Natuurlijk is een samenwerking met het 
Nationaal Park Drents-Friese Wold, IVN, SBB, 
Natuurmonumenten, de stichting Nieuwe 
Wildernis en Het Drentse Landschap. Aan de 
Natuurstruintocht deden 124 leerlingen van twee 
scholen mee.
Het Drentse Landschap verzorgde drie lessen in 
kerken van de stichting, een gastles Tusschen-
water (in samenwerking met waterschap Hunze 
en Aa’s) en een gastles tijdens de zogeheten 
Roefeldagen op een school in Westerbork.

www.drentslandschap.nl
Website www.drentslandschap.nl is in 2017 
verder uitgebouwd en verbeterd waarbij onder 
andere de webwinkel volledig geïntegreerd werd 
met de site.
Sinds 2016 maakt Het Drentse Landschap 
als non-profitorganisatie gebruik van Google 
Adwords dat advertentiemogelijkheden biedt om 
het websiteverkeer en de verkopen te stimuleren. 
Al snel bleek dit een succes. Ook in 2017 ging 
nagenoeg het hele gesponsorde budget op.

 2016 2016 2017 2017

 aantal deelnemers aantal deelnemers 
  bezoekers  bezoekers

activiteiten waarbij HDL betrokken is* 789 64.948 745 49.940

aanvragen op verzoek derden** 120 4836 126 7555

activiteiten rond Lofar 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

informatiecentra*** 8 286.007 8 291.650

persberichten 122 - 66 -

interviews voor radio, tv en krant 46 - 31 -

bezoekers website - 149.191 - 148.265

vrienden Facebook - 5307 - 6737

volgers Twitter - 2091 - 2246

volgers LinkedIn - 147 - 127

** De aantallen zijn exclusief aanvragen voor vergunningen.
*** Vanwege technische storingen zijn hier helaas geen  
 betrouwbare cijfers beschikbaar.

Overzicht activiteiten 

Stichting Het Drentse 

Landschap in 2016 en 

2017 

* Dit zijn eigen activiteiten en activiteiten in samenwerking  
 met anderen. De cijfers omvatten niet alle activiteiten in  
 Duurzaamheidscentrum Assen.
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www.eindjeomindrenthe.nl
In 2017 is de routeapp www.eindjeomindrenthe.nl  
gepresenteerd. Via de site stelt Het Drentse 
Landschap haar mooiste wandel- en fietsroutes 
gratis beschikbaar voor smartphone en tablet. Er 
wordt per route een online-versie aangeboden 
en een pdf die van tevoren thuis kan worden 
geprint. Daarnaast kunnen er gpx-bestanden  
van de routes worden gedownload. Elke route 
heeft een audiotour en laat YouTube-filmpjes 
zien. Eind 2017 stonden al 34 wandelroutes en  
14 fietsroutes op de site.

Sociale media
– Vrienden Facebook  Sinds mei 2012 heeft Het 

Drentse Landschap een eigen Facebook-
pagina om te communiceren met laatste 
nieuwtjes, aanbiedingen en leuke activiteiten. 
Eind 2017 had Het Drentse Landschap ruim 
6700 vrienden op Facebook.

– Volgers Twitter  Sinds de zomer van 2013 
maakt Het Drentse Landschap naast Facebook 
ook gebruik van Twitter met korte berichtjes 
over actuele zaken. Qua inhoud is er overlap 
met Facebook. Eind 2017 telde de eigen 
Twitter-pagina ruim 2200 volgers. 

– LinkedIn  Sinds het najaar van 2016 heeft Het 
Drentse Landschap een eigen bedrijfspagina 
op LinkedIn om meer werkgerelateerd nieuws 
te kunnen communiceren. Eind 2017 had deze 
bedrijfspagina 127 volgers.

Wandelroutes
Het aanbieden van www.eindjeomindrenthe.nl 
leidt tot veel positieve reacties van gebruikers. 
Ook andere organisaties vragen steeds vaker 
om gebruik te mogen maken van deze app. 
Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is 
om Knapzakroutes op www.eindjeomindrenthe.nl  
te zetten. Zoals bekend zijn de Knapzakroutes 
een Drents product dat al meer dan dertig jaar 
populair is onder wandelaars in Drenthe.
Daarnaast is in 2017 gestart met een nieuwe 
langeafstandswandeling De Loop van de Reest. 
De vierde geheel herziene versie van de route 
verschijnt in het voorjaar van 2018.

Informatiecentra
In 2017 is er weer veel gebruikgemaakt van de 
informatiecentra van Het Drentse Landschap. 
Om deze reden is er een coördinator Infocentra 
aangetrokken die zich vanaf 1 januari 2018 onder 
andere gaat bezighouden met het versterken van 
de vrijwilligersinbreng en de programmering.
Informatiecentrum De Blinkerd wordt gerevita-
liseerd. Ook worden er plannen gemaakt om 
in Orvelte een nieuw informatiecentrum in te 
richten in de Bruntingerhof. Dit centrum zal er 
met name op gericht zijn om de erfgoedverhalen 
van Drenthe te vertellen.

Klachtenregeling
In 2017 heeft Het Drentse Landschap geen 
klachten ontvangen.
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Speerpunten organisatie
Het was de bedoeling om in 2017 verder te  
werken aan Het Drentse Landschap als toekomst- 
bestendige professionele organisatie. Dit traject  
zou top-down aangepakt worden met de drie  
speerpunten: organisatieontwikkeling, ‘ICT- 
omgeving op orde’ en de ontwikkeling van de 
trustorganisatie.
Het vertrek van de nieuwe directeur heeft ertoe 
geleid dat deze speerpunten in 2017 vertraging 
hebben opgelopen. Na zijn vertrek is dit traject 
eind 2017 opnieuw in de steigers gezet en ligt er 
een plan van aanpak voor 2018. De beleidsmatige 
kant wordt top-down opgestart, terwijl het 
stroomlijnen van de huidige procesgang vanuit 
de bottom-upgedachte wordt opgepakt.

Project Bedrijfsprocessen
Vanuit de speerpunten organisatieontwikkeling  
en ICT-omgeving is in het Project Bedrijfsproces- 
sen een eerste stap gezet met het in beeld 
brengen van de belangrijkste primaire processen 
en de werkprocessen die erbij horen. Het betreft 
de processen die betrekking hebben op natuur, 
erfgoed, belangenbehartiging en bedrijfsvoering. 
Hierna wordt getoetst of deze processen nog 
aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen en of ze 
nog efficiënter kunnen worden ingericht. Nadat 
ook de bijbehorende ondersteunende processen 
zijn bepaald, kan een vertaalslag plaatsvinden 
naar een optimale ICT-omgeving.

Relatiebeheer
Sinds 2014 is Het Drentse Landschap het relatie-
beheersysteem CRM Dynamics in fasen aan 
het invoeren. In 2017 is het systeem gebruikt 
voor de communicatie met de beschermers en 
marketingactiviteiten. Bij het realiseren van 
een optimale ICT-omgeving zal er aandacht 
geschonken moeten worden aan een verdere 
optimalisatie van het CRM-systeem. Ook de 
kennis, kunde en ervaring van collega- 
landschappen zal hierin betrokken worden.

Samenwerking Landschapsbeheer Drenthe
In juli 2016 is Landschapsbeheer Drenthe 
verhuisd naar de kantoorpanden van Het 
Drentse Landschap aan de Kloosterstraat in 
Assen. Na een verbouwing is Kloosterstraat 11 en  
deels ook Kloosterstraat 9 voor Landschaps-
beheer ingericht.
Landschapsbeheer en Het Drentse Landschap 
zijn begonnen met een samenwerking bij de 
receptie. Incidenteel wordt er ook al samen- 
gewerkt in projecten. In 2017 is er een verdere 
samenwerking ontstaan op het vlak van 
marketing en communicatie. In 2018 zullen beide 
organisaties verkennen op welke onderdelen ze 
hun samenwerking verder kunnen ontwikkelen.
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Goed werkgeverschap
Het Drentse Landschap wil een goede werkgever 
zijn. Individuen moeten hun talenten kunnen 
ontwikkelen en de arbeidsomstandigheden 
moeten goed zijn. Medewerkers zijn cruciaal 
voor het goed functioneren van de stichting. 
Hun gedrevenheid, creativiteit, productiviteit 
en competenties zijn nodig om Het Drentse 
Landschap zich verder te laten ontwikkelen 
als efficiënte, dynamische en ondernemende 
organisatie.
In 2017 is begonnen met het actualiseren van 
de organisatie-indeling en het verder digitali-
seren van de verschillende werkprocessen. Deze 
activiteiten zullen in 2018 duidelijke gevolgen 
hebben voor de werkorganisatie en daarmee voor 
alle medewerkers.

Veranderingen formatie
Op 31 december 2017 waren veertig medewerkers 
in dienst bij Het Drentse Landschap. Veruit de 
meeste medewerkers hebben een deeltijd- 
arbeidsovereenkomst.
Binnen de sector Natuur en Landschap zijn 
enkele tijdelijke formatieplaatsen, zoals de 
functies rayonbeheerder Midden en terreinme-
dewerker rayon Midden. In 2018 wordt besloten 
of dit vaste formatie wordt, dan wel tijdelijk blijft. 
Op deze formatieplaatsen zitten medewerkers 
met een tijdelijk contract.
Bij de sector Communicatie werd geconstateerd 

dat verschillende communicatietaken rond 
de informatiecentra beter gebundeld kunnen 
worden. Dit resulteerde in het besluit om een 
functie coördinator informatiecentra in het 
leven te roepen. In januari 2018 is een nieuwe 
medewerker op deze functie gestart.
Na een herverdeling van taken heeft de sector 
Erfgoed een deeltijdfunctie medewerker 
gebouwenbeheer gekregen.
Binnen de organisatie hebben enkele taak- 
verschuivingen plaatsgevonden waardoor enkele 
medewerkers een net iets ander takenpakket of 
andere functie gekregen hebben.

Medewerkers
De meest ingrijpende verandering in 2017 was 
het vertrek van directeur/bestuurder Erwin 
van Liempd in het najaar. Het zorgde voor een 
onrustige periode in de organisatie. Na zijn 
vertrek werd Sonja van der Meer interim- 
directeur/bestuurder en Melle Buruma 
adjunct-directeur/bestuurder. Samen met de 
medewerkers heeft het Managementteam hard 
gewerkt om de werkzaamheden op een goede 
wijze te continueren en dat is gelukt.
Begin 2017 is de vacature voor een medewerker 
bedrijfsvoering/salarisadministratie vervuld 
en is de nieuwe medewerker gestart met zijn 
werkzaamheden. 
Bij de sector Communicatie is tijdelijk een 
medewerker gestart met werkzaamheden voor 
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de webwinkel en het voorraadbeheer voor twee 
dagen per week.
Er heeft een wisseling van HR-adviseur 
plaatsgevonden. Ook is het HR-takenpakket 
gewijzigd en zijn de beschikbare arbeidsuren 
uitgebreid naar 16 uur per week, zodat 
volwaardige ondersteuning geboden kan worden 
aan Managementteam, leidinggevenden en 
medewerkers.
In 2017 is een BBL-leerlingplaats op niveau 
mbo3 beschikbaar gesteld. Een leerling van 
Helicon/Velp heeft hiervan gebruikgemaakt. 
Dit betekende vier dagen meewerken met de 
terreinmedewerkers in rayon Noord en een dag 
per week naar school. In 2018 wordt bekeken 
of er weer een gesubsidieerde leerlingplaats 
beschikbaar gesteld kan worden.

Verzuim en welzijn
Het gemiddelde verzuimpercentage is in 2017 
met 4,6 procent fors gestegen ten opzichte van 
de jaren ervoor, terwijl het kortverzuimper-
centage met 0,6 procent relatief laag bleef. Dit 
kan worden verklaard door enkele langdurig 
zieke medewerkers.
In het najaar is de re-integratie van een aantal 
medewerkers gestart en het vooruitzicht op 
volledig herstel lijkt gunstig. Om de terugkeer 
naar eigen werk kracht bij te zetten zijn voor een 
aantal medewerkers coaches ingezet.
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Financiën
5.1

Richtlijn
Dit jaarverslag en de hierin opgenomen 
geconsolideerde jaarrekening zijn opgesteld 
overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor 
de Jaarverslaggeving, hierna kortweg de Richtlijn 
genoemd. De Richtlijn vormt een essentieel 
onderdeel van de beoordelingen door het 
Centraal Bureau Fondsenwerving in het kader 
van de CBF-erkenningsregeling.

De Richtlijn stelt dat een jaarverslaglegging 
antwoord moet geven op de volgende vragen:
– Welk deel van de giften blijft over voor het  
 doel?
– Worden de middelen daadwerkelijk besteed  
 of worden ze geheel of gedeeltelijk vastgezet  
 in reserves?
– Worden de middelen daadwerkelijk besteed  
 aan het bij de werving aangeven doel?

De jaarrekening 2017 bestaat uit de volgende 
onderdelen:
– balans per 31 december 2017
– staat van baten en lasten
– toelichting op balans en staat van baten en  
 lasten (inclusief geconsolideerde balans en  
 staat van baten en lasten plus een toelichting  
 hierop)

De geconsolideerde cijfers betreffen:
– Stichting Het Drentse Landschap
– Stichting Oude Drentse Kerken
– Stichting Drs. A.V.J. den Hartogh Fonds
– Stichting Fonds Onrendabele Monumenten
– Beheerboerderijen Het Drentse Landschap B.V.

Beleid fondsenwerving
Uitgangpunt voor Het Drentse Landschap bij het 
werven van fondsen is dat de kosten niet meer 
dan 25 procent van de baten mogen bedragen.

Beleid kosten beheer en administratie
Het beleid van Het Drentse Landschap is er 
uiteraard op gericht om de kosten van beheer 
en administratie zo laag mogelijk te houden. 
Kostenbeperking is echter geen doel op zich, 
want deze kan ten koste gaan van de kwaliteit 
van het beheer en de bedrijfsvoering. Het 
Drentse Landschap heeft ervoor gekozen om de 
kosten van beheer en administratie in relatie tot 
de totale baten weer te geven. Zo’n percentage 

wordt echter sterk beïnvloed door de (financiële) 
omvang van projecten en de aankopen van 
grond en gebouwen.
Als norm is gekozen voor het uitdrukken van 
de kosten van beheer en administratie in een 
percentage van de reguliere baten. Dit zijn de 
jaarlijkse baten exclusief de baten uit bijdragen 
voor projecten en subsidies van overheden 
voor het aankopen van natuurterreinen en 
gebouwen. De Financiële Auditcommissie 
heeft de normstelling voor de kosten beheer 
en administratie in relatie tot bovengenoemde 
reguliere baten vastgesteld op 13 procent.

Beleid reserves
De jaarlijkse overschotten en tekorten worden  
toegedeeld aan de continuïteits- of bestemmings- 
reserve. De Raad van Toezicht is bevoegd te 
bepalen waarvoor de reserves worden ingezet. 
Dit gebeurt op advies van de Financiële 
Auditcommissie.

Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van Het Drentse Landschap 
is primair gericht op beleggingen voor de langere  
termijn, namelijk vijf jaar en langer. In de 
praktijk wordt onderscheid gemaakt tussen 
werkkapitaal en te beleggen kapitaal. Het 
beleggingsdoel is gericht op een stabiele 
waardegroei van het belegd vermogen bij een 
verantwoorde risicograad.
In september 2017 heeft de Raad van Toezicht 
een nieuw beleggingsstatuut vastgesteld. De 
stichting streeft op de lange termijn naar een 
gemiddeld rendement van zo’n 1,5 procent op 
jaarbasis. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat 
in enig jaar het rendement lager dan 0 procent is, 
zal minimaal 75 procent van de beleggingsporte- 
feuille in risicomijdende beleggingscategorieën  
(obligaties en liquiditeiten) worden belegd. Daar- 
naast zal maximaal 25 procent van de beleggings- 
portefeuille worden belegd in risicodragende 
beleggingscategorieën met een zogeheten 
defensief risicoprofiel (aandelen, onroerend goed 
en grondstoffen).

– De beleggingsportefeuille wordt belegd 
overeenkomstig de richtlijnen van Goede 
Doelen Nederland en voldoet aan de 
inzichtvereisten zoals bedoeld in de 
erkenningsregeling van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving.
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– Niet alleen zullen financiële criteria worden  
 gehanteerd, ook zullen de beleggingen gedaan  
 worden op basis van niet-financiële  
 (duurzame) criteria met aandacht voor het  
 beleggen in duurzame fondsen.
– Er wordt een voorzichtig beleggingsbeleid

gevolgd. Ter dekking van de lopende uitgaven 
is het niet noodzakelijk dat de beleggingen 
jaarlijks direct rendement opleveren in de 
vorm van dividend, couponrente en/of 
uitloting van obligaties.

– Het strategisch beleggingsbeleid wordt
concreet gemaakt in een mandaat voor de 
vermogensbeheerder dat door Stichting Het 
Drentse Landschap en de vermogens- 
beheerder wordt ondertekend.

– Het tactisch beleggingsbeleid betreft de keuzes 
voor de korte termijn (tot twaalf maanden) 
over de verdeling binnen de verschillende 
beleggingscategorieën. Deze keuzes zijn 
afhankelijk van de rendementsverwachtingen 
van de verschillende beleggingscategorieën 
op korte termijn. Jaarlijks stelt de directie 
dit beleid vast binnen de kaders van het 
strategisch beleggingsbeleid.

De uitvoering van het beleggingsbeleid vindt als 
volgt plaats:
– De (externe) vermogensbeheerder is de

dagelijkse uitvoerder van het operationele 

beleggingsbeleid met de aan- en verkoop van 
individuele obligaties, eigen huisfondsen 
en ‘beleggingsfondsen van derden’. Dit is 
een continu proces. De activiteiten op dit 
beleidsniveau dienen binnen de kaders van 
het strategisch en het tactisch beleggings-
beleid te blijven. De vermogensbeheerder 
is verantwoordelijk voor het operationele 
beleggingsbeleid.

– De directie van Het Drentse Landschap wordt
eenmaal per kwartaal op de hoogte gebracht 
van de performance van de beleggingspor-
tefeuille via een kwartaalverslag. Naast een 
vermogensvergelijking bevat de rapportage 
een portefeuilleoverzicht en een transactie-
overzicht.

– Minimaal éénmaal per jaar geeft de
vermogensbeheerder de Financiële Audit- 
commissie persoonlijk een toelichting op de 
resultaten. Daarbij wordt ook het gevoerde en 
te voeren beleid besproken.

– De Raad van Toezicht wordt via de Financiële 
Auditcommissie door de directie minimaal 
tweemaal per jaar op de hoogte gesteld van 
de ontwikkelingen en de performance van de 
beleggingsportefeuille.

In september 2017 heeft de Raad van Toezicht 
de notitie Evaluatie Beleggingsbeleid Stichting 
Het Drentse Landschap behandeld. De raad 
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kon zich in de conclusies vinden en is akkoord 
gegaan met de voorgestelde bijstelling van het 
beleggingsbeleid, onder andere op het punt van 
de duurzaamheid.

Risicomanagement
Het Drentse Landschap ambieert een toekomst-
bestendige stichting te blijven. Ze genereert 
inkomen uit subsidies voor het beheer van 
natuurgebieden en projecten. Daarnaast heeft 
ze inkomen uit eigen activiteiten, zoals de 
huuropbrengsten van de gebouwen.
Het Drentse Landschap wil de structurele kosten 
en baten in balans houden. Een belangrijke tool 
om mogelijke toekomstige risico’s adequaat te 
tackelen is de aanwezigheid van een voldoende 
financiële buffer aan weerstandsvermogen. De 
stichting is financieel gezond, want ze beschikt 
over een significante continuïteitsreserve. De 
overige operationele risico’s zijn in voldoende 
mate afgedekt door middel van bestemmings- 
reserves.
De liquiditeitsratio van 11,18 was in 2017 ruim 
voldoende om de schulden op korte termijn 
te voldoen. Ook aan de inkomstenkant waren 
er geen ontwikkelingen die zouden kunnen 

duiden op een verlies aan inkomsten. Wel zag de 
stichting het aantal beschermers stagneren, maar 
aan de andere kant groeiden de inkomsten in de 
vorm van schenkingen, giften en legaten.

In 2018 werkt Het Drentse Landschap verder 
aan het realiseren van haar doelstellingen zoals 
verwoord in het Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 
en de Trustnotitie Toevertrouwd aan Het Drentse 
Landschap uit 2014. Hoofdpunten in dat beleid 
zijn de volgende:
– Het Drentse Landschap positioneert zich 
 als een organisatie die zich inzet voor natuur, 
 landschap en erfgoed.
– De kwaliteit van de besluitvormingsprocessen  
 moet worden verbeterd. Deze processen 
 moeten uniform worden gemaakt voor de hele 
 organisatie.
– De kwaliteit van de organisatie moet verbeterd 
 worden door een structuurverbetering van de 
 interne processen (transparantie en 
 efficiency), een duidelijker communicatie en 
 informatie en een professionalisering van de 
 medewerkers (HRM en ICT).
– Het opbrengend vermogen uit fondsen- 
 werving moet groter.
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Code Goed Bestuur voor Goede Doelen
De Raad van Toezicht van Stichting Het Drentse 
Landschap onderschrijft de Code Goed Bestuur 
voor Goede Doelen en handelt overeenkomstig.
In deze verantwoordingsverklaring legt de 
Raad van Toezicht verantwoording af over drie 
algemeen geldende principes:
– onderscheiden functies toezicht houden, 
 besturen en uitvoeren
– optimaliseren effectiviteit en efficiency van 
 bestedingen
– optimaliseren omgang met belanghebbenden

Toezicht houden, besturen en uitvoeren
Het Drentse Landschap is een stichting met een 
Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder.
De Raad van Toezicht heeft een voorzitter. De 
belangrijke taken van de Raad van Toezicht zijn 
het toezicht houden op het door de directeur/
bestuurder gevoerde beleid, grondaankopen, 
begroting, jaarverslag en jaarrekening.
De Raad van Toezicht oefent het toezicht uit op 
basis van stukken die periodiek (zo’n tien keer 
per jaar) in zijn vergaderingen worden besproken 
in aanwezigheid van de directeur/bestuurder en 
de leden van het Managementteam. De leden 
van de Raad van Toezicht worden benoemd door 
de Raad van Toezicht. Voor leden is statutair 
een zittingsduur bepaald van vier jaar, met een 
maximum van drie termijnen. De bestuursleden 
treden af conform een rooster van aftreden.

Het functioneren van de directeur/bestuurder 
wordt in een jaarlijks functioneringsgesprek 
geëvalueerd door de Raad van Toezicht. Het 
functioneren van de Raad van Toezicht wordt 
aan het einde van het jaar geëvalueerd. De Raad 
van Toezicht legt door middel van het jaarverslag 
en de jaarrekening verantwoording af aan de 
beschermers van de stichting en de subsidie- 
verstrekkers.

Effectiviteit en efficiency van bestedingen
Door het vaststellen van het meerjarenbeleids- 
plan en de daaruit voortvloeiende jaarplannen 
en begrotingen geeft de Raad van Toezicht 
vorm aan de doelstellingen van Het Drentse 
Landschap. In het meerjarenbeleidsplan staan 
richtinggevende doelstellingen geformuleerd. In 
de jaarlijkse werkplannen worden per product 
doelstellingen geformuleerd.
Het monitoren en evalueren van de uitvoering 

van processen en activiteiten vinden plaats door 
een kritische beoordeling van het jaarverslag 
door de Raad van Toezicht. Hierbij wordt 
het jaarverslag ook getoetst wordt aan het 
meerjarenbeleidsplan en het jaarwerkplan.

Monitoring en evaluatie van de uitvoering van  
activiteiten en interne processen vinden plaats  
op basis van bespreking en verslaglegging vanuit  
de sectoren en bespreking in het Management- 
team.
Overige relevante onderwerpen worden 
behandeld in de Wetenschappelijke Advies- 
commissie, de Redactiecommissie en de 
Personeelsvertegenwoordiging met terugmelding 
in de Raad van Toezicht.
Onderwerpen die sowieso jaarlijks aandacht 
krijgen, zijn het jaarverslag en de jaarrekening, 
de bedrijfsevaluaties van beheerboerderijen, 
vakantiewoningen en vleesverkoop en de 
evaluatie van het beheer van de natuurgebieden 
en de gebouwen.
Het behandelen van deze aspecten binnen de 
organisatie vormt een continu proces met globaal 
de volgende frequenties:

Managementteam 1 x per vier weken

Financiële Auditcommissie 2 à 3 x per jaar

Raad van Toezicht 5 x per jaar

Wetenschappelijke adviescommissie 3 à 4 x per jaar

Redactiecommissie 4 x per jaar

Personeelsvertegenwoordiging 2 x per jaar

De leerpunten uit de monitoring en evaluaties 
worden op deze manier met elkaar gedeeld 
en kunnen worden benut of kunnen mede 
aanleiding geven tot aanpassing van werkwijzen 
en procedures.

Omgang met belanghebbenden
Het Drentse Landschap streeft naar een open 
dialoog met alle belanghebbenden: vrijwilligers, 
toezichthouders en medewerkers, beschermers, 
schenkers, relaties, bedrijven, overheden, 
particulieren, natuur- en milieuorganisaties, 
waterschappen, fondsen en andere betrokkenen.
De inhoud en kwaliteit van de informatie 
worden door de leidinggevenden gewaarborgd. 
De sector Communicatie is verantwoordelijk 
voor het stroomlijnen en optimaliseren van de 
externe communicatie.

HET DRENTSE LANDSCHAP
JAARREKENING 2017
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Het Drentse Landschap informeert de verschil-
lende doelgroepen met specifieke communicatie-
middelen als het Kwartaalblad, het jaarverslag en 
de samenvatting van het jaarverslag, de website, 
persberichten, digitale nieuwsbrieven en sociale 
media en door het deelnemen aan allerlei 
overlegorganen en samenwerkingsverbanden.
Het communicatiebeleid is vastgelegd in het 
meerjarenbeleidsplan van de stichting. Het 
beleid is erop gericht om optimale relaties te 
hebben met belanghebbenden en hen gericht 
te informeren, bijvoorbeeld over natuur- en 
landschapsbelangen en de activiteiten van de 
stichting, de ontwikkelingen in de natuurge-
bieden, de instandhouding van het cultureel 
erfgoed en de besteding van de ontvangen 
gelden.
De informatieverstrekking vindt plaats door 
de verantwoordelijke afdelingen via uitingen 
als beleidsnota’s, publicaties, overleggen 
met overheden, deelname aan netwerken en 
overlegorganen. Om daarnaast te kunnen 
voorzien in de informatiebehoeften van 
de belanghebbenden beschikt Het Drentse 
Landschap over verschillende algemene 
communicatie-uitingen zoals het Kwartaalblad, 
de folders, de website en de sociale media. Deze 

zijn ondergebracht bij de sector Communicatie. 
De middelen worden zo ingezet dat ze elkaar 
versterken. Daarnaast kunnen belanghebbenden 
via één telefoonnummer en één algemeen 
mailadres rechtstreeks contact opnemen met  
Het Drentse Landschap.

Het Drentse Landschap heeft een procedure 
vastgelegd om eventuele klachten correct te 
kunnen afhandelen. Door middel van enquêtes 
en evaluaties wordt de mening van belangheb-
benden regelmatig gepolst.
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Verschillen-analyse jaarrekening 2017 versus begroting 2017 
Samenvatting van de uitkomsten van de geconsolideerde jaarrekening 2017  

Staat van Baten en Lasten
De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 614.572. Dit saldo is op basis van een 

directiebesluit als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Onttrokken aan:   

Bestemmingsreserve Nationale Postcode Loterij 159.854 1

Toegevoegd aan:  

Bestemmingsreserve St. Oude Drentse Kerken 98.925 2

Bestemmingsreserve St. Drs. A.V.J. den Hartogh Fonds 22.177 3

Bestemmingsreserve onrendabele monumenten 67.683 4

Bestemmingsreserve natuurbeheer en grondverwerving 585.641 5

    

1 Betreft de overbesteding in 2017 ten opzichte van het bedrag dat als bate in  

 de staat van baten en lasten is opgenomen.

2 Exploitatiesaldo van de Stichting Oude Drentse Kerken. 

3 Exploitatiesaldo van de Stichting Drs. A.V.J. den Hartogh Fonds.

4 Exploitatiesaldo van de Stichting Fonds Onrendabele Monumenten.

5 Exploitatiesaldo van de Stichting Het Drentse Landschap en Beheer- 

 boerderijen Het Drentse Landschap B.V. na correctie met bovenstaande  

 onttrekkingen en toevoegingen.

Het begrote resultaat over 2017 is € 265.000 nadelig.

Dat betekent een voordelig verschil ten opzichte van de begroting van € 879.572.

Globale analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting:

Een saldo in onderstaand overzicht betekent een saldo van baten en lasten.

Omschrijving   Nadelig Voordelig

Saldo overige eigen fondsenwerving    341.943

Saldo beleggingen    223.084

Saldo projecten    147.868

Saldo aankopen natuurterreinen en gebouwen    96.114

Saldo beheer natuurterreinen    88.765

Saldo beheer gebouwen    10.672

Hogere kosten beheer en administratie   – 22.926 –

Saldo voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging  – 5.948 –

Totaal   – 28.874 908.446 

Per saldo voordelig   879.572



56

HET DRENTSE LANDSCHAP
JAARREKENING 2017

Saldo overige eigen fondsenwerving

Betreft voornamelijk de volgende gerealiseerde 

opbrengsten, die p.m. worden begroot, vanwege hun 

onvoorspelbare karakter:

– vijf legaten ad € 248.000

– het ontvangen bedrag aan schenkingen en giften  

 bedroeg € 111.000

Voor bijdragen donateurs en bedrijfssponsoren 

werd resp. € 355.000 en € 70.000 begroot en resp.  

€ 333.000 en € 80.000 ontvangen.

Saldo beleggingen

De grote voordelige afwijking van de begroting komt 

voort uit het feit dat de baten voorzichtig (€ 60.000) 

zijn begroot, mede in het licht van de voortdurende 

onzekere economische situatie. De baten 2017 

bestaan uit voordelige koersresultaten tot een 

bedrag van € 168.000 en opbrengst van rente en 

dividend tot een bedrag van € 116.000. De kosten 

van dit vermogensbeheer bedroegen € 62.000 en 

liggen daarmee € 2.000 boven de begroting.

Saldo projecten 

Het resultaat op projecten is € 148.000 hoger dan 

begroot.

De bedragen tussen haakjes zijn ook hier saldo’s van 

baten en lasten.

Het hogere resultaat is met name ontstaan 

doordat de kosten van de restauratie van het 

exterieur Oldengaerde meevielen (€ 70.000) en de 

realisatie van de beheerderswoning Oldengaerde is 

doorgeschoven naar 2018 (€ 70.000). 

 

De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij 

wordt besteed aan projecten welke hier als bate 

is opgenomen. In 2017 zijn met name de volgende 

projecten gefinancierd met NPL-gelden: 

Aankoop natuurterreinen, Oldengaerde, dagloners-

woning Oldengaerde, De Börckerhof Orvelte en de 

kerk in Bovensmilde.

Saldo aankopen natuurterreinen en gebouwen 

De belangrijkste (> € 50.000) verwervingen in 2017 

zijn:

– perceel grond/bos in Midlaren € 186.000

– percelen sportvelden Borger € 93.000

– perceel bosgrond in Zuidwolde € 60.000

– percelen in Buinen € 78.000

– huis in Beilen met bos- en heidegrond € 160.000

Saldo beheer natuurterreinen

De per saldo lagere kosten beheer natuurterreinen 

zijn met name het gevolg van lagere kosten voor 

bemesten, oogsten, begrazing en bosbeheer  

(€ 87.000), lagere waterschapslasten (€ 62.000), 

hogere ruilverkavelingsrente (€ 118.000) en lagere 

kosten diensten De12landschappen (€ 10.000). 

Saldo beheer gebouwen

De baten zijn lager als gevolg van lagere huur- 

opbrengsten (€ 20.000), lagere BRIM-subsidie 

(€ 20.000) en lagere projectsubsidie € 128.000 

(renovatie koetshuis Oldengaerde naar 2018).

De kosten zijn per saldo lager doordat tegenover 

hogere onderhoudskosten € 53.000 (o.a. onderhoud 

aan de Margarethakerk in Odoorn), lagere kosten 

restauratie en renovatie van € 191.000 (renovatie 

koetshuis Oldengaerde naar 2018) en lagere energie-

kosten (€ 17.000) staan.

Ten gunste van de onderhoudskosten 2017 is  

gebracht 1/10e van de in 2013 getroffen Voorziening  

Oldengaerde in verband met vrijval van dat deel van 

de voorziening door tijdsverloop. 

De voorziening was getroffen in verband met de 

beschikbaarstelling, zonder huuropbrengst, van een 

woongedeelte van het landgoed voor een periode  

van 10 jaar. Deze beschikbaarstelling heeft plaats- 

gevonden in het kader van de schenking van het 

landgoed Oldengaerde aan Het Drentse Landschap.

Balans

De financiële positie van de stichting is verder 

versterkt.

De continuïteitsreserve is ongewijzigd en bedraagt 

per 31 december 2017 € 3.174.090.

Het totaal van de bestemmingsreserves bedraagt 

per 31 december 2017 € 11.124.185 tegen  

€ 10.464.894 per 31-12-2016. De toename is het 

gevolg van het geconsolideerde resultaat.

De vorderingen en de overlopende activa zijn met  

€ 246.931 gedaald, met name als gevolg 

van ontvangen legaten en een restitutie van 

waterschapslasten.

De effecten zijn in waarde gestegen als gevolg van 

behaalde koersresultaten.

De kortlopende passiva stegen met € 263.588 

voornamelijk door nog te betalen aankopen 

natuurterreinen en gebouwen per 31-12-2017. 
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 31-12-2017 31-12-2016

ACTIVA

Financiële vaste activa 134.141 95.000

Vorderingen en overlopende activa 948.567 1.195.498 

Effecten  5.711.660   5.430.931

Liquide middelen 9.463.342 8.628.402

  16.257.710 15.349.831

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 3.174.090   3.174.090 

Bestemmingsreserves 11.124.185  10.464.894

 14.298.275 13.638.984

Langlopende schulden     –

Voorziening 90.000      105.000 

Kortlopende schulden 1.869.435   1.605.847

 16.257.710 15.349.831

Balans per 31 december 2017 
(in euro’s/na verwerking resultaat)
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                                                                          Werkelijk Begroting Werkelijk

BATEN 2017 2017 2016

Baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit bijdrage projecten, instanties en particulieren 89.228   18.000 18.560

Baten uit overige eigen fondsenwerving 772.599 425.000 997.657

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 861.827 443.000 1.016.217

    

Baten uit acties van derden 937.500 937.500  937.500  

    

Subsidies van overheden    

– Subsidie projecten 278.537 220.000 917.776

– Subsidie aankopen natuurterreinen en gebouwen 72.900 p.m.   113.795

– Subsidie beheer 3.147.447 3.281.000 3.097.066 

Totaal subsidies van overheden 3.498.884 3.501.000 4.128.637 

Overige baten beheer natuurterreinen  1.229.900 1.234.000   1.148.497 

Baten beheer gebouwen 1.335.272 1.351.000  1.168.677 

Baten uit beleggingen 284.541 60.000  280.241 

Overige baten 29.086 27.000  28.282

 

SOM DER BATEN 8.177.010 7.553.500 8.708.051

    

LASTEN   

 

Besteed aan de doelstellingen

A. Kosten aankopen natuurterreinen en gebouwen 728.786 752.000 1.013.436 

B. Kosten beheer natuurterreinen  2.484.268  2.574.000 2.403.217 

B. Kosten beheer gebouwen 933.914 1.097.000 1.209.327 

C. Kosten projecten 1.981.395 1.999.500 2.829.311 

D. Kosten voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging  515.034 507.000 471.943 

Totaal besteed aan de doelstellingen 6.643.398 6.929.500 7.945.234 

    

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 48.656 43.000 51.646  

Kosten van beleggingen 61.457 60.000 59.912

Totaal werving baten 110.113 103.000 111.558  

    

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 808.926 786.000 812.151

Totaal beheer en administratie  808.926 786.000 812.151

 

SOM DER LASTEN 7.562.437 7.818.500 8.868.943  

Resultaat 614.572 265.000-   160.892-

                                                                          
Bestemming van het resultaat:

Van bestemmingsreserve NPL-gelden i.v.m. overbesteding 159.854 – 420.472  

Naar bestemmingsreserve SODK -98.925 – -187.025 

Naar bestemmingsreserve St. Drs. A.V.J. den Hartogh Fonds -22.177 –  -10.823 

Naar bestemmingsreserve Natuurbeheer en grondverwerving -585.641 – -27.028 

Naar bestemmingsreserve Onrendabele monumenten  -67.683 – -34.704 
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Grondslagen voor consolidatie

Consolidatie heeft voor 100% plaatsgevonden en er 

zijn geen minderheidsbelangen. De geconsolideerde 

jaarrekening is opgemaakt conform de Richtlijn 

Verslaggeving Fondsenwervende instellingen. In 

consolidatie zijn ondergenoemde stichtingen en B.V. 

opgenomen. De cijfers van deze stichtingen en B.V. 

zijn volgens genoemde richtlijnen vastgesteld. De 

besturen bestaan uit dezelfde leden.

Stichting Het Drentse Landschap gevestigd te Assen

Doelstelling: het bevorderen van het behoud, de 

ontwikkeling en het scheppen van hetgeen in natuur 

en landschap in de provincie Drenthe waardevol te 

achten is in natuurwetenschappelijk, geografisch, 

structureel, cultuurhistorisch of visueel opzicht. 

Alsmede het verwerven, restaureren, onderhouden, 

beheren en exploiteren van (rijks)monumenten. Het 

geven van voorlichting en het verzorgen van educatie 

met betrekking tot vorenstaande doelstelling aan 

derden om daarmee de bewustwording, attitude- 

verandering en gedragsverandering bij deze derden 

te bewerkstelligen. En voorts al hetgeen met één en 

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 

van het woord.

Stichting Oude Drentse Kerken gevestigd te Assen

Doelstelling: het bevorderen van het behoud van 

historische kerkgebouwen in de provincie Drenthe, 

alsmede het bevorderen van de belangstelling voor  

die gebouwen. Het geven van voorlichting en het  

verzorgen van educatie met betrekking tot voren- 

staande doelstelling aan derden om daarmee de 

bewustwording, attitudeverandering en gedrags- 

verandering bij deze derden te bewerkstelligen. En 

voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Drs. A.V.J. den Hartogh Fonds te Assen

Doelstelling: het financieel ondersteunen van 

natuurontwikkelingsprojecten, landschapson-

derhoud, informatiecentra en toeristische-re-

creatieve voorzieningen, welke ondersteuning 

functioneel dient te zijn. En voorts al hetgeen met 

één en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin van het woord.

Stichting Drentse Boerderijen te Assen

Doelstelling: het bevorderen van het behoud van 

karakteristieke verschijningsvormen van Drentse 

boerderijen en hun erven, alsmede het bevorderen 

van een landschappelijk verantwoorde bouwstijl. 

Alsmede het verwerven, onderhouden, beheren 

en exploiteren van (rijks)monumenten. Het geven 

van voorlichting en het verzorgen van educatie met 

betrekking tot vorenstaande doelstelling aan derden 

om daarmee de bewustwording, attitudeveran-

dering en gedragsverandering bij deze derden te 

bewerkstelligen. En voorts al hetgeen met één en 

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 

van het woord.

Stichting Fonds Onrendabele Monumenten te Assen

Doelstelling: het financieel ondersteunen van de 

Stichting Het Drentse Landschap en de Stichting 

Oude Drentse Kerken voor het behoud casu quo 

de exploitatie van onrendabele objecten in de 

provincie Drenthe, zijnde objecten die onvoldoende 

opbrengend vermogen hebben om duurzaam in 

stand gehouden te kunnen worden, waaronder 

begrepen, doch niet beperkt tot molens, kerken, 

industrieel erfgoed, landhuizen en grote boerderijen.

Beheerboerderijen Het Drentse Landschap B.V.

Doelstelling: het exploiteren van de door Stichting 

Het Drentse landschap in gebruik gegeven land- 

bouwgronden en bedrijfsgebouwen in de ruimste zin 

van het woord.
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Grondslagen voor de balanswaardering en 
voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen

Zowel de balanswaardering als de resultaatbe-

paling geschiedt, voor zover hieronder niet anders 

vermeld, op basis van historische kosten (aanschaf-

waarde min subsidies) en zijn conform de Richtlijn 

Verslaggeving Fondsenwervende instellingen. 

Balanswaardering (waardering activa en passiva)

Materiële vaste activa 

Natuurterreinen en erfgoed

Gezien het bijzondere karakter van deze 

activa worden natuurterreinen en erfgoed niet 

gewaardeerd. Aankoopkosten worden als last 

meegenomen in de staat van baten en lasten. 

Machines en inventarissen

In het verlengde van natuurterreinen en erfgoed 

worden ook machines en inventarissen niet 

gewaardeerd. Aankoopkosten worden als last 

meegenomen in de staat van baten en lasten. 

Effecten

De effecten worden gewaardeerd op de markt- 

waarde per balansdatum.

Voorzieningen

De voorziening Oldengaerde is bepaald op basis van 

de contante waarde van de gederfde huurinkomsten.

Bij diverse te onderscheiden posten van activa en 

passiva zijn de waarderingsgrondslagen vermeld. 

Ingeval er geen vermelding plaatsvindt, is de 

betreffende actief- of passiefpost gewaardeerd 

tegen nominale waarde.

Nalatenschappen

De hoogte van de door een notaris toegezegde 

nalatenschappen wordt voor 80% meegenomen op 

de balans. Reden hiervan is om te voorkomen dat 

door bijkomende kosten de uitgekeerde nalaten-

schappen lager zijn dan aanvankelijk is opgenomen.

Resultaatbepaling

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat 

van baten en lasten. De baten en lasten worden 

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 

hebben, met uitzondering van de Subsidie Natuur  

en Landschapsbeheer en Bedrijfstoeslag. Laatst- 

genoemde twee vergoedingen worden verantwoord 

in het eerste jaar na afloop van het boekjaar, omdat 

de ontvangst van die vergoedingen meestal in dat 

jaar ligt. De bijdragen van donateurs worden met 

ingang van 2012 volgens het kasstelsel verantwoord. 

Het resultaat wordt bepaald op het verschil tussen 

de baten en lasten met inachtneming van de 

vermelde waarderingsgrondslagen.

De nog niet bestede of te veel bestede gelden 

van de jaarlijks ontvangen NPL-bijdrage worden 

via de resultaatbestemming toegevoegd aan de 

betreffende bestemmingsreserve of onttrokken aan 

de betreffende bestemmingsreserve. 
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ACTIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsmiddelen, benodigd voor de bedrijfsvoering

Dit betreft het kantoorgebouw aan de Kloosterstraat te Assen en de inrichting 

ervan alsmede de inventarissen, installaties en machines die gebruikt worden bij 

exploitatie en beheer van de terreinen/gebouwen.

De materiële vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering zijn verworven met 

subsidies, bijdragen, donaties e.d. Deze subsidies, bijdragen, donaties e.d. zijn in 

mindering gebracht op de investeringen. 

Direct in gebruik voor de doelstelling

Dit betreft aangekochte natuurterreinen, landerijen, bos e.d. al of niet met 

opstallen als boerderijen, schuren, landhuizen e.d., alsmede het vee.

De materiële vaste activa direct in gebruik voor de doelstelling zijn verworven 

met subsidies, bijdragen, donaties e.d. Deze subsidies, bijdragen, donaties e.d. 

zijn in mindering gebracht op de investeringen.

 2017 2016

Aankopen gronden en gebouwen 940.394 1.732.007 

Totaal aankopen gronden en gebouwen 940.394 1.732.007  

Financiële vaste activa 

 31-12-2017 31-12-2016

Verstrekte geldleningen 134.141 95.000 

Totaal financiële vaste activa 134.141 95.000  

Betreft verstrekte geldleningen aan Coöperatie Energiekansen, voor het plaatsen 

van zonnepanelen. 

Deze leningen zijn verstrekt in het kader van de intentie van de Coöperatie om het 

gebied Ansen energieneutraal te laten zijn.

Looptijd van de leningen: 20 jaar, met annuïtaire aflossing; rentepercentage: 3,5%

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek 

van noodzakelijk geachte voorzieningen voor dubieusheid, aangehouden voor de 

bedrijfsvoering.

 31-12-2017 31-12-2016

Debiteuren volgens saldilijst per 31 december  143.347 145.557

Te ontvangen projectsubsidies 96.364 164.874

Te ontvangen omzetbelasting -85 -84

80% van toegezegde legaten 592.000 632.000 

Overige bedragen nog te ontvangen 80.069 225.913 

Vooruitbetaalde bedragen 36.872 27.238

Totaal vorderingen en overlopende activa 948.567 1.195.498 
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Voorziening debiteuren

De voorziening is verlaagd van € 17.400 naar € 5.140. Deze voorziening is 

verwerkt in de post debiteuren.

   

Beleggingen

In september 2017 heeft de Raad van Toezicht een nieuw beleggingsstatuut 

vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat maximaal 25% van de 

beleggingsportefeuille wordt belegd in risicodragende beleggingscategorieën 

met een defensief risicoprofiel.

De effecten zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde per 31 december volgens 

opgave van de banken. Deze bedragen worden aangehouden als belegging.

 

 31-12-2017 31-12-2016

Aandelen 1.777.783 1.591.148 

Obligaties 3.513.446 3.454.506 

Overige waarden 420.431 385.277 

Totaal beleggingen 5.711.660 5.430.931  

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en 

aangehouden voor de bedrijfsvoering.

 31-12-2017  31-12-2016

Kas 3.503  13.783

ABN-AMRO bank 24.973 8.775

Rabobank 748.237 2.241.600 

Spaarrekeningen 7.979.862 5.574.719 

Vermogensbeheerrekeningen 706.767 789.526 

Totaal liquide middelen 9.463.342 8.628.403

PASSIVA

   

Reserves en fondsen

 31-12-2017 31-12-2016

Continuïteitsreserve Stichting Het Drentse Landschap 3.124.090 3.124.090

Continuïteitsreserve Stichting Oude Drentse Kerken 50.000 50.000  

Saldo per 31 december 3.174.090 3.174.090 

    

De continuïteitsreserve heeft de functie van buffer voor onverwachte tegen- 

vallers en is te beschouwen als een vrij besteedbare reserve. Deze reserve is 

beschikbaar voor besteding aan de doelstelling. Deze reserve mag, naar de 

mening van Bestuur en Raad van Toezicht, maximaal 1½ maal het bedrag van de 

jaarlijkse exploitatielasten zijn, exclusief aankopen en projecten.
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Bestemmingsreserves

 31-12-2017 31-12-2016

Bestemmingsreserve voor projecten

Saldo per 1 januari  1.990.623  1.990.623  

Af: overboeking naar reserve onrendabele monumenten -123.758

 1.866.865 1.990.623

Bestemmingsreserve Nationale Postcode Loterij  

Saldo per 1 januari  1.388.905  1.809.377  

Af: overbestede NPL-gelden boekjaar -159.854 -420.472

 1.229.051 1.388.905 

  

St. Drs. A.V.J. Den Hartogh Fonds

Saldo per 1 januari 932.554 921.731 

Bij: saldo uit resultaatverdeling 22.177 10.823 

Saldo per 31 december 954.731 932.554 

 

Reserve Stichting Oude Drentse Kerken

Saldo per 1 januari 480.411 293.386  

Bij: saldo uit resultaatverdeling 98.925 187.025

Saldo per 31 december  579.336  480.411

 

Reserve Stichting Oud Drenthe

Saldo per 1 januari 70.244 70.245 

Af: overboeking naar reserve groot onderhoud -70.244

Saldo per 31 december  0  70.245

Reserve afkoop erfpacht

Saldo per 1 januari en 31 december 679.893 679.893 

Reserve groot onderhoud

Saldo per 1 januari 1.695.680 1.695.680  

Bij: overboeking van reserve Stichting Oud Drenthe 70.244

Bij: saldo uit resultaatverdeling – 

Saldo per 31 december  1.765.924 1.695.680 

  

Reserve Natuurbeheer en grondverwerving

Saldo per 1 januari 2.040.879 2.013.851   

Bij: saldo uit resultaatverdeling 585.641 27.028 

Saldo per 31 december 2.626.520 2.040.879   

Reserve Onrendabele monumenten

Saldo per 1 januari 1.185.704 770.000

Bij: afkoopsom kerk Odoorn en jaarlijkse termijn 

molens Noordenveld 44.720 381.000

Bij: van Reserve Projecten (Stichting Orvelte) 123.758

Bij: saldo uit resultaatverdeling 67.683 34.704

Saldo per 31 december 1.421.865 1.185.704

Saldo per 31 december totaal 11.124.185 10.464.894  
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Bestemmingsreserve voor projecten

Dit deel van het vermogen is bestemd voor diverse daartoe aan te wijzen 

projecten c.q. zal daarvoor worden bestemd. De reserve wordt gevormd door 

overschotten op projecten (toegewezen budgetten aan projecten minus 

bestedingen).

Reserve afkoop erfpacht

Het is beleid van de stichting om incidenteel gebouwen in erfpacht uit te geven, 

waarbij de erfpachters soms grote investeringen plegen in het door hen gepachte 

object. Contractueel is met deze erfpachters overeengekomen dat zij bij het 

verbreken van de erfpacht een vergoeding voor de door hen gepleegde investe-

ringen zullen ontvangen ter hoogte van het investeringsbedrag onder aftrek van 

jaarlijkse afschrijvingen.

Reserve groot onderhoud

De materiële vaste activa met betrekking tot natuurterreinen en gebouwen is in 

de balans p.m. gewaardeerd, omdat deze zijn verworven met subsidiegelden. Er 

is geen voorziening voor onderhoud gevormd. De handelswijze van de stichting 

is dat jaarlijks de uitgaven voor onderhoud direct ten laste van de exploitatie 

worden gebracht. De Raad van Toezicht heeft een deel van het vermogen 

afgezonderd als buffer voor de situatie dat in enig jaar de onderhoudslasten naar 

zijn mening te zwaar op de exploitatie drukken.

In 2010 is een beeld verschaft inzake de te verwachten kosten voor het opheffen 

van groot onderhoud aan de panden inclusief de noodzakelijke investeringen voor 

een rendabele exploitatie. Indien dat op korte termijn tegelijkertijd zou moeten 

geschieden betreft dat een bedrag van 7,48 miljoen euro.

Het voornemen bestaat om de Reserve groot onderhoud in 2018 te actualiseren.

Reserve natuurbeheer en grondverwerving

In het kader van de onzekerheid rond de subsidiëring door de overheid is in 2011 

deze reserve gevormd, om de minimaal noodzakelijk geachte natuurbeheertaken 

en grondverwervingen te kunnen continueren.

Voorziening

 31-12-2017 31-12-2016

Voorziening Oldengaerde 90.000 105.000

Totaal voorzieningen 90.000 105.000

In verband met de gesloten overeenkomst, waarin is bepaald dat een woon- 

gedeelte in het landgoed Oldengaerde 10 jaar lang zonder huurbetaling mag 

worden bewoond, is in 2013 een voorziening  gevormd voor de te maken kosten 

in die periode aan het betreffende woongedeelte. In verband met tijdsverloop is 

voor het eerst in 2014 van deze voorziening 1/10 vrijgevallen.
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Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Schulden met een 

looptijd langer dan één jaar worden als schulden op lange termijn verantwoord. 

Schulden met een looptijd korter dan 1 jaar zijn schulden op korte termijn.

 31-12-2017 31-12-2016

Crediteuren volgens saldilijst per 31 december 341.558  456.216 

Belastingdienst, af te dragen btw 85.719 70.148 

Colland, af te dragen premies -808 25.069  

Te betalen verlofuren en reservering vakantiegeld 311.676  309.627

Diverse nog te betalen bedragen 562.071  247.967  

Vooruit ontvangen erfpacht 3.783 4.388 

Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen 473.588 405.082

Vooruit ontvangen/gefactureerd diversen 91.848 87.350

Totaal kortlopende schulden 1.869.435 1.605.847 

   

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

De stichting heeft een aantal huur- en pachtcontracten met een looptijd van 

meerdere jaren afgesloten. De jaarlijks te betalen huur en pacht bedraagt  

ca. €  8.000.

Voorwaardelijke verplichtingen

Voor subsidies geldt in het algemeen dat er een terugbetalingsverplichting 

kan bestaan indien en voor zover naar de mening van de subsidiegever in 

onvoldoende mate is voldaan aan de door haar gestelde subsidievoorwaarden. 

Per balansdatum zijn er geen indicaties dat subsidies zouden moeten worden 

terugbetaald.

Investeringsverplichtingen

Per balansdatum bestaan er investeringsverplichtingen. De betreffende  

investeringen zijn afgedekt met toegezegde subsidies af andere  

financieringen.   
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2017
(in euro’s)

HET DRENTSE LANDSCHAP
JAARREKENING 2017

BATEN 

  Werkelijk Begroting   Werkelijk

 2017 2017   2016

Baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit eigen fondsenwerving projecten

Instanties en particulieren 89.228 18.000 18.560  

Totaal baten eigen fondsenwerving projecten 89.228 18.000  18.560  

Baten uit overige eigen fondsenwerving

Bijdragen donateurs 333.431 355.000   342.656  

Bijdragen bedrijfssponsoren 79.935 70.000  66.717

 413.366 425.000   409.373  

Nalatenschappen 248.039 p.m. 501.708  

Schenkingen en giften 111.194 p.m. 86.576  

Totaal baten uit overige eigen fondsenwerving 772.599 425.000  997.657  

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 861.827 443.000 1.016.217   

Baten uit acties van derden

Bijdrage Nationale Postcode Loterij 937.500 937.500 937.500  

Subsidies overheden projecten

Rijk 85.775 p.m.    

Provincie Drenthe 165.183 348.000 891.854  

Gemeenten 27.579 p.m.   25.922 

Totaal subsidies overheden projecten 278.537 348.000   917.776 

Subsidies overheden aankopen natuurterreinen en gebouwen

Subsidie/bijdragen aankopen natuurterreinen 72.900 p.m. 113.795 

Totaal subsidies overheden aankopen natuurterreinen en 

gebouwen 72.900 p.m. 113.795  
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HET DRENTSE LANDSCHAP
JAARREKENING 2017

BATEN 

  Werkelijk Begroting   Werkelijk

 2017 2017   2016Baten beheer natuurterreinen

Subsidies overheden beheer algemeen

Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer 1.960.825 2.000.000  1.948.653 

Bijdrage Provincie Drenthe 787.837 763.000  810.659 

Totaal subsidies overheden beheer algemeen 2.748.662 2.763.000   2.759.312 

Subsidies overheden beheer specifiek

Subsidies vee via bedrijfstoeslag 202.335 185.000  156.511 

Subsidies schaapskudden 93.085 93.000  92.107 

Subsidies hunebedden 32.051  32.000 31.650  

Subsidie Nationaal Restauratiefonds 60.444  80.000 57.453   

Diverse subsidies/bijdragen gebouwen 10.870  128.000 33  

Totaal subsidies overheden beheer specifiek 398.785 518.000  337.754 

Totaal subsidies overheden beheer 3.147.447  3.281.000 3.097.066 

Totaal subsidies van overheden 3.498.884 3.501.000  4.128.637   

Overige baten beheer natuurterreinen

Opbrengsten verkopen landbouwproducten 53.847  44.000 42.834   

Opbrengsten verkopen vee en veeproducten 300.264  275.000 288.380  

Opbrengsten pachten 832.723  775.000 729.406   

Opbrengsten jachthuren 22.973 20.000  20.923 

Overige opbrengsten  20.093 120.000 66.954 

Totaal overige baten beheer natuurterreinen 1.229.900  1.234.000 1.148.497 

Baten beheer gebouwen

Opbrengsten huren gebouwen 1.249.663  1.270.000 1.088.430 

Opbrengsten erfpachten 82.959  81.000 80.247 

Schade-uitkering verzekeringen 2.651 –   

 

Totaal baten beheer gebouwen 1.335.273 1.351.000 1.168.677   

Baten uit beleggingen

Opbrengsten dividend en rente   116.110 – 155.239 

Koersverschillen 168.431  60.000 125.002 

 

Totaal baten uit beleggingen 284.541  60.000 280.241

Overige baten

Opbrengsten activiteiten/bijdrage lezingen/excursies 10.336  5.000 4.849 

Opbrengsten verkopen (web)winkel 16.066  20.000 21.876  

Opbrengsten galerie –  – 430 

Opbrengsten diversen overige verkopen 2.685  1.000 1.127 

 

Totaal overige baten 29.087 27.000 28.282
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HET DRENTSE LANDSCHAP
JAARREKENING 2017

LASTEN

 Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2017 2017 2016 

Besteed aan de doelstellingen     
Kosten aankopen natuurterreinen en gebouwen

  

Aankopen en verwerving    

Aankopen natuurterreinen 678.450  700.000 975.514   

Aankopen gebouwen – p.m. 5.963  

 678.450  700.000 981.477 

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Personeelskosten 50.336 52.000 49.959  

Totaal kosten aankopen natuurterreinen en gebouwen 728.786  752.000 1.031.436 

Kosten beheer natuurterreinen en gebouwen

Verstrekte subsidies en bijdragen 

Diensten Milieufederatie Drenthe 9.156 9.000 9.269  

Diensten De12landschappen 60.610 71.000 54.333

Totaal verstrekte subsidies en bijdragen 69.766 80.000 63.602  

Uitbesteed werk

  

Directe kosten beheer natuurterreinen

Bosbeheer (voornamelijk onderhoud)  32.966 141.000 75.445 

Begrazing natuurterreinen (verzorging schapen e.d.) 81.301 72.000 96.840  

Akkerbouw (bemesten, gewasbescherming, oogsten) 39.036 48.000 43.936 

Bemest grasland (bemesten, oogsten, rasteren) 18.227  35.000 30.414 

Schraalland (oogsten, rasteren) 168.457  140.000 158.997 

Rundveebeheer (verzorging Limousins en Hooglanders) 150.835  141.000 147.735 

Totaal directe kosten beheer natuurterreinen 490.822  577.000 553.367   

Algemene kosten beheer natuurterreinen

Nieuwbouw beheer

Boerderij Rheebruggen – – 39.088 

Machines en gereedschappen (aankoop en onderhoud) 112.424  105.000 78.801 

Bedrijfsauto’s 14.282  25.000 18.672 

Tractoren 64.609  70.000 69.572

Infrastructuur (wegen, waterlopen, bebording) 139.197  143.000 147.107

Waterschapslasten 37.877  100.000 96.106 

Overige (huur, pacht, hunebedden) 193.121  109.000 -62.235 

Totaal algemene kosten beheer natuurterreinen 561.510 552.000 387.111



69
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LASTEN

 Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2017 2017 2016 

Kosten beheer gebouwen

Onderhoud gebouwen 533.525 480.000 566.764   

Renovatie gebouwen 32.649 223.000 243.100   

Gas/water/elektriciteit 63.178 80.000 82.072   

Verzekeringen gebouwen 77.684 75.000 72.054    

Fondsvorming verzekering 2.293 2.000 2.087  

Onroerendgoedbelasting 49.055 50.000 47.309   

Gemeentelijke belastingen 25.079 18.000 35.349    

Overige 150.452 169.000 160.592    

Totaal kosten beheer gebouwen 933.915 1.097.000 1.209.327    

Totaal uitbesteed werk  1.986.247 2.226.000 2.149.805    

Huisvestingskosten    

Huisvestingskosten 12.595 27.500 17.879   

Totaal huisvestingskosten 12.595 27.500 17.879  

     

Kantoorkosten

Kantoorkosten 190.443 259.000 266.520   

Totaal kantoorkosten 190.443 259.000 266.520    

Algemene kosten

Algemene kosten 49.633 45.500 59.410    

Totaal algemene kosten 49.633 45.500 59.410    

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Personeelskosten 1.167.462 1.033.000 1.055.328   

 

Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie 1.167.462 1.033.000 1.055.328  

  

Totaal kosten beheer natuurterreinen en gebouwen 3.476.148 3.671.000 3.612.544

Kosten projecten

Uitgaven aan diverse projecten 1.867.095 1.735.500 2.557.462  

  

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Personeelskosten 114.300 264.000 271.849   

 

Totaal kosten projecten 1.981.395 1.999.500 2.829.311 
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JAARREKENING 2017

LASTEN

 Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2017 2017 2016 

Kosten voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging

Voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging

Kosten pr/voorlichting 26.665 22.500 24.298  

Kosten marketing 14.736 15.000 16.272   

Kosten informatiecentra/informatiepanelen 9.953 12.500 13.910   

Kosten inkopen webwinkel 13.931 7.000 5.845   

Kosten website 5.223 4.000 1.556   

Kosten educatie 1.450 6.000 4.636    

Kosten activiteiten 20.021 22.000 22.155   

Kosten vrijwilligers 19.595 12.000 14.974   

Kosten Kwartaalblad 84.542 100.000 98.568   

 196.116 201.000 202.214

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Personeelskosten 318.918 306.000 263.729   

Kantoorkosten   6.000  

 318.918 306.000 269.729  

Totaal kosten voorlichting, promotie, educatie, 

belangenbehartiging 515.034 507.000 471.943   

     

TOTAAL BESTEED AAN DE DOELSTELLING 6.643.398 6.929.500 7.945.234   

 

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

Wervingskosten 19.366 16.000 20.963  

     

Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving

Personeelskosten 29.290 27.000 30.683   

  

Totaal kosten eigen fondsenwerving 48.656 43.000 51.646    

 

In % van de baten uit overige eigen fondsenwerving 6,30% 10,12% 5,18%  

 

Kosten van beleggingen

Kosten beleggingen 61.457 60.000  59.912  

 

Totaal kosten van beleggingen 61.457 60.000 59.912   

TOTAAL WERVING BATEN 110.113 103.000 111.558   
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LASTEN

 Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2017 2017 2016 

Kosten beheer en administratie

Kosten opleiding en scholing 11.521 20.000 23.330   

Reis- en verblijfkosten 64.069 67.000 66.771   

Kosten personele verzekeringen 106.462 90.000 101.496   

Overige kosten derden 120.498 58.000 86.923   

       

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Personeelskosten 506.375 551.000 533.631   

Totaal kosten beheer en administratie 808.925 786.000 812.151   

TOTAAL BEHEER EN ADMINISTRATIE 808.925 786.000 812.151   

Overzicht salariskosten inclusief werkgeverslasten

Bruto salarissen, inclusief uitbetaalde vakantiegelden 1.752.585 2.233.000  1.696.793  

Premies werkgever BPL, Sazas, etc. 200.731   215.417  

Premies werkgever WW, WIA, etc. 276.082   352.667  

Excedentregeling pensioen en overige verzekeringen 106.462 90.000  101.497  

Uitkering bij ziekte  -13.713  -16.755 

Verlofmutatie    -55.768

   

Totaal kosten salarissen incl. werkgeverslasten  2.322.147 2.323.000  2.293.851  

Gemiddelde personele bezetting in fte’s 36,3 36,0 35,5 

Gemiddelde kosten per fte 64.059 64.600  64.616

    

In genoemde gemiddelden zijn niet meegenomen: 

stagiaires en nul-urencontracten.

Salariskosten directeur

De directeur ontvangt een bezoldiging conform salarisschaal 12 van de CAO Bos en 

Natuur en blijft daarmee ruimschoots onder de VFI-norm. Er wordt aan de directeur 

geen leaseauto beschikbaar gesteld. Tevens worden er aan de directeur geen 

leningen, voorschotten of garanties verstrekt.   

Bezoldiging Raad van Toezichtleden

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Zij komen alleen 

in aanmerking voor een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer of kosten 

van openbaar vervoer. Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties aan hen 

verstrekt. 
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 

In % totaal besteed aan de doelstelling ten opzichte van de totale baten: 81,24%

Doelstelling A

Kosten aankopen en verwerving natuurterreinen en gebouwen

Doelstelling B

Kosten beheer natuurterreinen en gebouwen

Doelstelling C

Kosten projecten

Doelstelling D

Kosten voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging

Werving baten A

Kosten eigen fondsenwerving

Werving baten B

Kosten van beleggingen

Beheer en administratie A

Kosten beheer en administratie

De financiële administratie is ingericht naar doelstellingen. De kosten en 

opbrengsten worden direct op deze doelstellingen verantwoord en zijn 

rechtstreeks ontleend aan de jaarrekening.

Subsidies en bijdragen

Aankopen en verwervingen

Uitbesteed werk

Publiciteit en communicatie

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Kantoorkosten

Algemene kosten

Rente

Totaal

Gemiddeld aantal werknemers

per doelstelling

–
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–

–
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–

–
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Begroting 2018
(in euro’s)

HET DRENTSE LANDSCHAP
JAARREKENING 2017

 Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2017 2017 2016 

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit bijdragen projecten, instanties en particulieren 89.228 18.000 

Baten uit overige eigen fondsenwerving 772.599  425.000 435.000 

 

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 861.826  443.000 435.000  

Baten uit acties van derden 937.500 937.500 937.500   

     

Subsidies van overheden

– Subsidies projecten 278.537 220.000 128.000

– Subsidies overheden aankopen natuurterreinen en gebouwen 72.900  p.m. p.m.

– Subsidie beheer 3.147.447  3.281.000 3.302.500  

        

Overige baten beheer natuurterreinen 1.229.900  1.234.000 1.190.000 

    

Baten beheer gebouwen 1.335.272  1.351.000 1.491.000  

   

Baten uit beleggingen 284.541 60.000 60.000   

    

Overige baten 29.086  27.000 23.000  

    

SOM DER BATEN 8.177.009  7.553.500 7.567.000  

     

LASTEN

Besteed aan de doelstellingen

A. Kosten aankopen natuurterreinen en gebouwen 728.786 752.000 700.000   

B. Kosten beheer natuurterreinen  2.484.268  2.574.000 2.744.000   

B. Kosten beheer gebouwen 933.914  1.097.000 1.122.000   

C. Kosten projecten 1.981.395  1.999.500 1.589.000   

D. Kosten voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging 515.034  507.000 534.000   

    

Totaal besteed aan de doelstellingen 6.643.398  6.929.500 6.689.000   

     

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 48.656  43.000 46.000   

Kosten van beleggingen 61.457  60.000 60.000

    

Totaal werving baten 110.113  103.000 106.000   

 

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 808.926  786.000 772.000    

     

Totaal beheer en administratie 808.926 786.000 772.000   

 

SOM DER LASTEN 7.562.437  7.818.500 7.567.000  

  

Resultaat 614.572  -265.000 0
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5.4

 

Handelsweg 16D 
9482 WE  Tynaarlo 

Postbus 67 
9480 AB  Vries 

 

T (0592) 53 09 53 
info@afier.com 

afier.com 
 

KvK 02086462 
BTW 8138.33.991.B01 

IBAN NL55INGB0669748528 

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
   

Aan: bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Het Drentse Landschap 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Het Drentse Landschap te Assen gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Het Drentse Landschao per 31 december 2017 en van het 
resultaat over 2017 in overeenstemming met RJ 650 (Fondsenwervende instellingen). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2017; 

2. de staat van baten en lasten over 2017; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Het Drentse Landschap zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
  

   

 160/404180/2017/13215   16 mei 2018 

 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie die bestaat uit 
het bestuursverslag.  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 
 alle informatie bevat die op grond van RJ 650 (Fondsenwervende instellingen) vereist is. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ 650 (Fondsenwervende instellingen). Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met RJ 650 
(Fondsenwervende instellingen). 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met RJ 650 (Fondsenwervende instellingen). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk 
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om 
de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting 
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 
de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in die omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 
dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
tekortkomingen in de interne beheersing. 

Tynaarlo, 17 mei 2017 
 

Afier Auditors B.V. 

w.g. 

drs. J.H. Kreuze RA/RE 
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Bijlage 1 
Samenstelling bestuur en commissies
Stichting Het Drentse Landschap

Raad van Toezicht

• P. Bennema (vicevoorzitter)

 Oude Willem

 (neven)functies

 – eigenaar bureau voor Communicatie, PR en  

  Ruimtelijke Ordening

• mevr. A. Edelenbosch (voorzitter) 

 Gasselternijveenschemond

 (neven)functies

 –  voorzitter Je Maintiendrai Fonds

 – bestuurslid De12Landschappen

 –  lid Raad van Toezicht LandschappenNL

 – bestuurslid Dorpsbelangen Gasselter-

  nijveenschemond

• mevr. G. Bijlsma

 Makkinga

 (neven)functies

 – notaris

 – bestuurslid Vereniging Agrarisch  

  Specialisten Notariaat (VASN)

 – penningmeester Stichting Ter Klinke

• mevr. M. van den Dungen

 Annen

 (neven)functies

 – Groningen Seaports N.V. (Adviseur  

  Overheid en Milieu)

• N. Vanderveen

 Assen

 (neven)functies

 – directeur Warenhuis Vanderveen Assen

 – CvA-lid Theaterspektakel Het Pauper- 

  paradijs

 – secretaris Binnenstadsvereniging 

  MKB Assen

 – lid ledenraad Brancheorganisatie INretail

 – CvA-lid Stichting Gebiedsfonds 

  Drentsche Aa

 – CvA-lid Stichting Vrienden van het  

  Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Directeur/bestuurder

• mevr. S.S. van der Meer (interim)

Stichting Drentse Boerderijen
• P. Bennema, Oude Willem

• mevr. A. Edelenbosch,  

 Gasselternijveenschemond (voorzitter)

• mevr. G. Bijlsma, Makkinga 

• mevr. M. van den Dungen, Annen

• N. Vanderveen, Assen

Stichting Oude Drentse Kerken
• P. Bennema, Oude Willem

• mevr. A. Edelenbosch,  

 Gasselternijveenschemond (voorzitter)

• mevr. G. Bijlsma, Makkinga 

• mevr. M. van den Dungen, Annen

• N. Vanderveen, Assen

Stichting Drs. A.V.J. den Hartogh Fonds
• P. Bennema, Oude Willem

• mevr. A. Edelenbosch, 

 Gasselternijveenschemond (voorzitter)

• mevr. G. Bijlsma, Makkinga 

• mevr. M. van den Dungen, Annen

• N. Vanderveen, Assen

Stichting Fonds Onrendabele  
Monumenten Drenthe
• P. Bennema, Oude Willem

• mevr. A. Edelenbosch,  

 Gasselternijveenschemond (voorzitter)

• mevr. G. Bijlsma, Makkinga 

• mevr. M. van den Dungen, Annen

• N. Vanderveen, Assen

Wetenschappelijke Adviescommissie
• U. Vegter, hoofd Onderzoek & Planning 

 Het Drentse Landschap (voorzitter)

• E.J.M. Arnolds, Beilen

• J.W. Grotenhuis, Westerbork

• B.J. Jenster, Westerbork

• G.W. de Vries, Tweede Exloërmond

• E. Wanders, Gieten

• S. Bootsma, Oldemarkt

Bestuur Werkgroep Boerenerven
• mevr. H. Tonckens (voorzitter)

• mevr. J. Oudega (secretaris/penningmeester)

• mevr. J. Muffels

• A. Ruiter

• R. Vos

Samenstelling per 

31 december 2017
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Samenstelling personeel
Bijlage 2

Directie

mevr. S.S. van der Meer / hoofd communicatie/ 

 interim-directeur

A M.H. Buruma / rentmeester

Sector Natuur en Landschap

U. Vegter / hoofd natuur en landschap

B. Zoer / medewerker onderzoek en planning

mevr. A.G. Stroetinga / medewerker beheer- 

 administratie

R. Huizing / medewerker GIS

Afdeling Terreinbeheer

T.W.M. Bezuijen / hoofd terreinbeheer

J. Hellinga / rayonbeheerder Noord

G.H. van Sluis / terreinmedewerker Rayon Noord

J. Timmer / terreinmedewerker Rayon Noord

F.J. Heuker / schaapherder Rayon Noord

J. Enting / rayonbeheerder Midden

H.A.J. Gillis / terreinmedewerker Rayon Midden

H.E. de Graaff / rayonbeheerder Zuid

A.J.G. Gillis / terreinmedewerker Rayon Zuid

F. Nevels / terreinmedewerker Rayon Zuid

A. Ekkels / bedrijfshoofd Rayon Zuid

G.H. Schuurhuis / bedrijfshoofd Rayon Zuid

F.J. van de Vegte / bedrijfshoofd Rayon Zuid

C. Homan / schaapherder Rayon Zuid

Sector Erfgoed

F.J.R. van der Velden / hoofd erfgoed

A. Kooistra / projectleider

J.S. Tappel / medewerker beheer en onderhoud 

mevr. S. Hoving / ondersteuning beheer en  

 onderhoud

W. Grit / bouwkundig medewerker

L. Schuurman / bouwkundig medewerker

Sector Communicatie

J.G. Colpa / medewerker communicatie &  

 vrijwilligerszaken

M. Hummel / medewerker educatie

mevr. H. Schipper-Seton / medewerker  

 communicatie

mevr. E.C. de Jong / bestuurssecretaris/directie- 

 secretaresse

mevr. E. Sanders-Smit / administratief medewerker

mevr. W. Wervelman / medewerker beschermers- 

 administratie

Sector Bedrijfsvoering

H.B. Wortelboer / hoofd bedrijfsvoering

W. van Haren / financieel controller

J. Hassing / administrateur

F. Nijhuis / medewerker bedrijfsvoering

mevr. M. Koops-Oosterveen / interieurverzorger

Personeel en organisatie

mevr. A. Lokker / P&O adviseur

Toezichthouders/kuddeverzorgers

H.R. Auwema

L.J. den Bleker

A. Barkhof

E. Bossinga

R. Brandsma

G. van de Bruinhorst

J.C. Dillerop

G. Drogt

G.M. Dunning

G. Ekkels

L. Gritter

D. J. Haanstra

H. Hegen

B. Hofstee

H. Hollander

K. Jansen

W.A. Kievit

D. Langenburg

A. Meijer

T.G. Mensink

J. Santing

mevr. M. Schut/F. Rozendaal

mevr. I. Smelt

P. Suurd

W. v.d. Velde

J.S. Waninge

K. E. J. Waninge

G. Wendeling

mevr. P. Wijtmans

Samenstelling per 

31 december 2017
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Organisatieschema  
Stichting Het Drentse Landschap

Bijlage 3

HET DRENTSE LANDSCHAP
BIJLAGEN

Per 1 januari 2017

Raad van toezicht

Directeur/bestuurder

Senior beleidsadviseur

aankopen/ 

ruimtelijke ordening

Sector  

natuur & landschap

Terreinbeheer

terreinbeheer

beheer natuurgebieden

schaapskudden

eigen bedrijven

onderzoek en planning

beheer/project- 

organisatie

Rayon noord Rayon zuid

Sector 

communicatie

PR, voorlichting, educatie

marketing, communicatie

vrijwilligersorganisatie

bestuurssecretariaat, 

receptie

beschermersadministratie

Sector 

bedrijfsvoering

financiële zaken

personeelszaken

facilitaire diensten

automatisering

projectadministratie

Sector 

erfgoed

vastgoedexploitatie

projectmanagement

trustorganisatie

regulier onderhoud
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 in eigendom in beheer

Kloosterstraat 0,1297

Kampsheide 30,5339 9,1645

Scharreveld 300,1162 9,9833

De Palms 26,2920

Bongeveen 48,5200

Takkenhoogte 120,0705 27,4675

Hondstong 80,3676 37,0485

Reestdal 772,3080 3,2859

Stroeten 72,8050

Kleibosch 148,7317

Hijkerveld 981,168 934,1388

Gasterse Duinen 77,4991

De Slagen 126,1210 55,1390

Smilder Oosterveld 144,9127

Nijensleekerveld 30,1760

Dalerpeel 199,4525 9,1560

Elper Westerveld 39,4220

Landgoed Vledderhof 110,0125 7,3700

Landgoed Vossenberg 431,6217 19,8042

Drouwenerzand 228,6323 4,4724

Bouwersveld 91,9017 0,6280

Kremboong 72,9478

Doldersummerveld 472,2967

Uffelter Binnenveld 117,4847

Heidenheim 45,5372 6,7990

Landgoed Rheebruggen 310,9902 14,5260

Nolderveld 32,4815

Nuilerveld 61,7991

Steenberger Oosterveld 108,8114

Het Groote Zand 166,4909 13,6530

Orvelterzand 122,1830

Esbosjes Zuidwolde 75,5708 15,5678

Boerenveensche Plassen 552,8516 13,1600

Hollandsche Veld 235,9878 0,9795

Hunzedal 1.612,8004 381,8249

Zuidoost-Drenthe 0,2167

Lemferdinge 2,8322

Veenhuizen 2,4170

Hunebedden, schansen e.a. 14,3050 22,5550

Stichting Oude Drentse Kerken  0,0318

ruilgrond Hunze 6,6280

     

subtotaal 8073,7465 686,7551

   

Op 31 december 2017 had Het Drentse Landschap in totaal 8760,5016 hectare 

in eigendom en beheer.

Overzicht oppervlakte natuurgebieden
(in hectares)

Bijlage 4

Per 31 december 2017
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Overzicht archeologische objecten
Bijlage 5

Hunebedden

nummer naam gemeente oppervlakte (ha)

D1 Steenbergen Noordenveld 2,8845

D2 Westervelde Noordenveld 0,0785

D3/D4 Midlaren Tynaarlo 0,0680

D9 Annen Aa en Hunze 0,0399

D10 Gasteren Aa en Hunze 0,5915

D12 Eexteresch  Aa en Hunze 0,8560

D13 Eexter Grafkelder Aa en Hunze 0,4710

D14 Eexterhalte Aa en Hunze 1,2550

D16 Balloo Aa en Hunze 0,6947

D17/D18 Rolde-N/Rolde-Z Aa en Hunze 0,8259

D19/D20 Drouwen-W, Drouwen Borger-Odoorn 2,3390

D21/D22 Borger Borger-Odoorn 0,2020

D23/D24/D25 Borger Borger-Odoorn 1,5980

D27 Borger Borger-Odoorn 0,8347

D28/D29 Buinen-N/Buinen-Z Borger-Odoorn 0,2385

Cultuurhistorische en oudheidkundige monumenten

nummer naam gemeente oppervlakte (ha)

1 Spieker Dwingeloo Westerveld 0,4301

2 Hunenkerkhof Coevorden 0,2705

3 steenkistheuvel Gasselte Borger-Odoorn 0,0780

4 Grolloërholt Aa en Hunze 4,6470

5 Balloërkuil Aa en Hunze 0,4470

6 Tumulibos Rolde Aa en Hunze 2,7022

7 2 veenterpen Kleibosch-Tichelwerk Noordenveld 

8 motteheuvel Landgoed Rheebruggen Westerveld 

Grafheuvels

nummer naam gemeente

9 Kampsheide Aa en Hunze 45 grafheuvels, 

   celtic field

10 Gasterse Duinen Aa en Hunze 1 grafheuvel

11 Hijkerveld Midden-Drenthe urnenveld 

   (34 elementen), celtic 

   field, 2 grafheuvels

12 Landgoed Hooghalen Midden-Drenthe 18 grafheuvels

13 Landgoed Vossenberg Midden-Drenthe 2 grafheuvels

14 Uffelter Binnenveld Westerveld 1 grafheuvel

15 Boerenveensche Plassen Hoogeveen 1 grafheuvel

16 Tumulibosch/Kampsheide Aa en Hunze 30 grafheuvels

17 Landgoed Vledderhof Westerveld 2 grafheuvels

18 Bouwersveld/Koelingsveld Westerveld 6 grafheuvels

Schansen

naam gemeente oppervlakte (ha)

Zwartendijksterschans Noordenveld 3,5085

Katshaarschans Coevorden 9,3515

Emmerschans Emmen 2,4480
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Nationaal Beeldenpark Havixhorst

naam kunstenaar sinds in bezit ontvangen van

Tabita Eddy Roos 2000 Kees Schmalz

Majoor O. Jos van Riemsdijk 2001 Ed Budelman

Jan Buys Piet Esser 2001 HDL

A. Alberts Bertus Sondaar 2006 Aleid Rensen

A. Roland Holst Charlotte van Pallandt 2006 HDL (afscheid A. Rensen)

Bertus Sondaar Pieter d’Hont 2006 HDL

Simon Wiesenthal Eric Claus 2007 J.G. den Boer en Eric Claus

Europa en de stier Eric Claus 2008 Han van Hagen

Ro Morgendorff Piet Esser 2009 Nalatenschap H. Koops van  

   ’t Jagt en H. Boersma

Ro Morgendorff Charlotte van Pallandt 2008 St. A.V.J. den Hartogh Fonds

Liesbeth Eddy Roos 2008 St. A.V.J. den Hartogh Fonds

Mama Natasja Bennink 2012 HDL

Willem Sandberg Nel van Lith 2015 Nalatenschap dames  

   Reyns-Goud

Tuin Lemferdinge

naam kunstenaar sinds in bezit ontvangen van

Doorkijk Gerard Höweler 2007 mevr. W. Janssen en 

   M.E. Maas

Rentambt Assen

naam kunstenaar sinds in bezit ontvangen van

Meta Kreeft Charlotte van Pallandt 2015 Nalatenschap 

   fam. De Meza

Maud Bosse van Heemstra-Whital Charlotte van Pallandt 2015 Nalatenschap mevr. I. van 

   Dixhoorn-Vrielink

Esgo Kuiper Nel van Lith 2015 Nalatenschap 

   mevr. C.M. van Dorsser

Zwerfstenenbeelden Hondsrug

naam kunstenaar sinds locatie

De Gewichtheffer Ton Kalle 2002 omgeving Drouwen

Steen met vierkant gat Gerard Howeler 2002 centrum Ees

Ode aan de zon Rob Schreefel 2002 Schapenpark Odoorn

Mental Map Petra Boshart 2002 Hunzebos bij Recreatiepark  

   Hunzebergen

Bijlage 6
Overzicht beelden en zwerfstenen in eigendom
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naam adres plaats categorie

Boerderij De Veldkamp Rheebruggen 3 Ansen Boerderij

Boerderij De Veldkamp Rheebruggen 3 Ansen Potstal

Boerderij De Meiersplaats (R) Rheebruggen 6 Ansen Boerderij

Bouwhuis Rheebruggen (R) Rheebruggen 8 Ansen Boerderij

Bouwhuis Rheebruggen Rheebruggen 8 Ansen Kapschuur

Boerderij De Horst Rheebruggen 10 Ansen Boerderij

Boerderij De Horst Rheebruggen 10 Ansen Kapschuur

Boerderij De Horst Rheebruggen 10a Ansen Schaapskooi

Tuinmanswoning (R) Kloosterstraat 3 Assen Woonhuis

Hoofdkantoor HDL (G) Kloosterstraat 5 Assen Woonhuis

Hoofdkantoor HDL (P) Kloosterstraat 7 Assen Woonhuis

Hoofdkantoor HDL (P) Kloosterstraat 9 Assen Woonhuis

Kantoor (G) Kloosterstraat 11 Assen Woonhuis

De Hoogzit Buinerstraat 3 Borger Sluiswachtershuis

NH Kerk (R) Hoofdweg 186 Bovensmilde Kerk

Pastorie Hoofdweg 185 Bovensmilde Pastorie

Woning Bronnegerveen Gasselterstraat 5 Bronnegerveen Woonhuis

Rode Schuur Steigerwijk 88 Dalen Schuur

Zwarte Schuur  Steigerwijk 23 Dalerpeel Schuur

Camping De Havixhorst Schiphorsterweg 9a De Schiphorst Bedrijfsgebouw

Boerderij De Broekhorst Schiphorsterweg 11 De Schiphorst Boerderij

Boerderij De Lindenhorst (R) Schiphorsterweg 13 De Schiphorst Boerderij

De Lindenhorst (R) Schiphorsterweg 15 De Schiphorst Boerderij

Arbeiderswoning Schiphorsterweg 17 De Schiphorst Woonhuis

Drieling Woning Schiphorsterweg 19 De Schiphorst Woonhuis

Drieling Woning Schiphorsterweg 23 De Schiphorst Woonhuis

Boerderij De Braemscamp Schiphorsterweg 20 De Schiphorst Boerderij

Boerderij De Braemscamp Schiphorsterweg 20 De Schiphorst Kapschuur

Boerderij De Lokkenkamp Schiphorsterweg 24 De Schiphorst Boerderij

Tuinmanswoning (R) Schiphorsterweg 32 De Schiphorst Woonhuis

Tweeling Woning Schiphorsterweg 32a De Schiphorst Woonhuis

Tweeling woning Schiphorsterweg 32b De Schiphorst Woonhuis

Tweeling woning Schiphorsterweg 32a/b De Schiphorst Kapschuur

De Havixhorst (R) Schiphorsterweg 34-36 De Schiphorst Havezate

De Havixhorst Schathuis (R) Schiphorsterweg 34-36 De Schiphorst Schathuis

De Havixhorst Koetshuis (R) Schiphorsterweg 34-36 De Schiphorst Koetshuis

Boerderij De Lokkerij Schiphorsterweg 28 De Schiphorst Boerderij

Lutje Havixhorst Schiphorsterweg 28 De Schiphorst Keuterij

Boerderij ’t Ende (R) Stapelerweg 20 De Wijk Boerderij

Boerderij ’t Ende Stapelerweg 20 De Wijk Open kapschuur

Boerderij ’t Ende  Stapelerweg 20a De Wijk Boerderij

Schultehuis (R) Brink 7 Diever Woonhuis

Beheerboerderij Sophiahoeve  Huenderweg 2 Doldersum Boerderij

Beheerboerderij Sophiahoeve  Huenderweg 2 Doldersum Kapschuur

Uitkijktoren Doldersummerveld Boylerstraat 2  Doldersum Kijktoren

Boerderij Huenderhoeve  Huenderweg 1 Doldersum Boerderij

Boerderij Huenderhoeve  Huenderweg 1 Doldersum Schaapskooi

Boerderij Huenderhoeve Huenderweg 1 Doldersum Open kapschuur

Landgoed Oldengaerde (R) Westeinde 57 Dwingeloo Havezate

Kerk Eext (R) Kloosterstraat 2 Eext Kerk

Pomphuis Eexterveen Elzenmaat Eexterveen Pomphuisje

(R) Rijksmonument

(P) Provinciaal  

 monument

(G) Gemeentelijk  

 monument
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Brugwachterswoning (R) Semsstraat 2 Eexterveenschekanaal Woonhuis

Boerderij Tichelwerk Moleneind 4 Foxwolde Boerderij

Werkschuur Gasteren Oosteinde 5 Gasteren Schuur

De Mulderij (P) Broek 62 Gieterveen Molenaarswoning

De Eendracht (R) Broek 64 Gieterveen Molen

Kerk Gieterveen (P) Broek 2 Gieterveen Kerk

Landgoed Diependal Oranjekanaal NZ 48 Hijken Woonhuis

Vakantiewoning Witte Huisje Oranjekanaal NZ 50 Hijken Woonhuis

Schaapskooi Hoogersmilde Vaartweg  Hoogersmilde Schaapskooi

Schaapskooi Ensink  Hijkerweg  Hooghalen Schaapskooi

Kapschuur Hijkerveld Hijkerweg  Hooghalen Kapschuur

Bezoekerscentrum Hijkerveld Hijkerweg  Hooghalen Hooikiep

Landgoed Hooghalen  Hijkerweg 10 Hooghalen Boerderij

Het Hertenhuisje Hijkerweg 12 Hooghalen Vakantiewoning

De Scheperij Hijkerweg 14 Hooghalen Bedrijfswoning

De Scheperij Hijkerweg 14 Hooghalen Kapschuur

Keuterij De Kiefte Schrapveen 13 Linde Keuterij

Boerderij Eesinge (G) Hoogeveenseweg 27 Meppel Boerderij/Schuur

Keuterij Midlaren (R) Schutsweg 40 Midlaren Keuterij

Keuterij Midlaren (R)  Schutsweg 40 Midlaren Kapschuur

De Bulten Westertseweg 2 Midlaren Vakantiewoning

Egberts Lent (R) Hunzeweg 30 Nieuw Annerveen Boerderij

Wilms Boo Europaweg 76 Nieuw-Schoonebeek Woonhuis

Wilms Boo Europaweg 76 Nieuw-Schoonebeek Vakantiewoning

Molen De Hoop (R) Asserstraat 36 Norg Molen

Margarethakerk Valtherweg 1 Odoorn Kerk

Vogelkijkhut Oranje Oranje 60 Oranje Kijkhut

Pomphuis Leemdijk Leemdijk  Oranje Pomphuisje

Pomphuis Oranjekanaal Oranjekanaal  Oranje Pomphuisje

Kinderactiviteitencentrum (R) Brugstraat 2 Orvelte  Boerderij

Kinderactiviteitencentrum Brugstraat 2 Orvelte  Kapschuur

Toiletten Orvelte Brugstraat 3 Orvelte  Schuur

Woning Brugstraat Brugstraat 15 Orvelte  Woonhuis

Werkplaats/kantoor Orvelte Brugstraat 17 Orvelte  Bedrijfsgebouw

Drenthehof (R) Dorpsstraat 1 Orvelte  Boerderij

Drenthehof (R) Dorpsstraat 1 Orvelte  Schaapskooi

Tingieterij (R) Dorpsstraat 2 Orvelte  Boerderij

Ottenshuus (R) Dorpsstraat 3 Orvelte  Boerderij

Ottenshuus (R) Dorpsstraat 3a Orvelte  Bijschuur

Pottenbakker  Dorpsstraat 5 Orvelte  Boerderij

Houtzagerij (R) Dorpsstraat 7 Orvelte  Boerderij

Houtzagerij  Dorpsstraat 7 Orvelte  Kapschuur

Smederij (R) Dorpsstraat 9 Orvelte  Smederij

Tolhuisje (R) Dorpsstraat 10 Orvelte  Tolhuis

Brandweerschuur Orvelte Flintenweg  Orvelte  Brandweerschuur

Hoolhuus (R) Flintenweg 2 Orvelte  Boerderij

Hoolhuus Flintenweg 2 Orvelte  Varkensstal

Hoolhuus (R) Flintenweg 2 Orvelte  Schaapskooi

Börckerhof II (R) Flintenweg 4 Orvelte  Boerderij

Börckerhof III Flintenweg 4a Orvelte  Schaapskooi

Börckerhof I (R) Flintenweg 6 Orvelte  Boerderij

Bruntingerhof (R) Flintenweg 8 Orvelte  Boerderij
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Bruntingerhof (R) Flintenweg 8 Orvelte  Bakspieker

Nieuwe Tingieterij Flintenweg 10 Orvelte  Schuur

Houtsnijder  Melkwegje 1 Orvelte  Boerderij

Jachthoes (R)  Melkwegje 2 Orvelte  Boerderij/Voorhuis

Melkfabriek (R) Melkwegje 3 Orvelte  Melkfabriek

Melkfabriek (R) Melkwegje 3 Orvelte  Bijschuur

Grafisch Proeflokaal Melkwegje 5 Orvelte  Schuur

Gereedschapsschuur Orvelte Melkwegje  Orvelte  Gereedschapsschuur

Evenementenpodium Schapendrift Orvelte  Podium

Schaapskooi I  Schapendrift 2 Orvelte  Schaapskooi

Schaapskooi II (R) Schapendrift 2 Orvelte  Schaapskooi

Schapendrift  Schapendrift 3 Orvelte  Restaurant

Garmingehof (R) Schoolstraat 1 Orvelte  Boerderij

Café Warmolts (R) Schoolstraat 2 Orvelte  Café/woning

Grafisch Centrum (R) Schoolstraat 3 Orvelte  Boerderij

Maalderij  Schoolstraat 6 Orvelte  Boerderij

Lemferdinge (R) Lemferdingelaan 2 Paterswolde Schathuis

Huis ter Hansouwe (R) De Horst 21 Peize Boerderij

Paiser Meul (R) Molenpad 1 Peize Molen

Molen Woldzigt (R) Hoofdstraat 58 Roderwolde Molen

Boerderij Kamps (R) Kamps 1 Rolde Boerderij

Keuterij ’t Haantje Anholt 10 Ruinen Vakantiewoning

Keuterij ’t Haantje Anholt 10 Ruinen Bijgebouw

Keuterij Ghysselte Gijsselterweg 11 Ruinen Vakantiewoning

Boerderij Pol’s Stee (R)  Dr. Larijweg 124 Ruinerwold Boerderij

Keuterij De Kosterij Dijkhuizen 114 Ruinerwold Boerderij

’t Vennegien Wijsterseweg 18-9 Spier Vakantiewoning

Het Kleinste Huisje Secteweg 36 Stuifzand Vakantiewoning

De Amshof Wijsterseweg 154 Stuifzand Woonhuis

Boerderij De Nije Camp (R) Anserweg 8 Uffelte Boerderij

Keuterij Violier Schapelsteeg 9 Uffelte Keuterij

Vervenershuis Valthermond (R) Zuiderdiep 22 Valthermond Boerderij

Klein Soestdijk (R) Hoofdweg 118 Veenhuizen Bedrijfsgebouw

Essererf (R) Hospitaallaan 48 Veenhuizen Boerderij

De Pieperij (P) Pieperij 7 Veeningen Boerderij

De Bloemberg Bloemberg 3 Veeningen Boerderij

Schuur Vledderhof Vledderhof 2 Vledder Schuur

Het Schepershuisje Pieterbergweg 24 Westerbork Vakantiewoning

Beheercentrum De Pieterberg Pieterbergweg 26 Westerbork Kantoor/werkplaats

De Vossenberg Hamveld 1 Wijster Woonhuis

Landhuis De Vossenberg Hamveld 3 Wijster Landhuis

Eveline Hoeve  Hamveld 5 Wijster Boerderij

Boerderij Witte Venen Hamveld 8 Wijster Woonhuis

Bezoekerscentrum De Blinkerd Vamweg 7 Wijster Bedrijfsgebouw

Boerderij Kerkweg 2 Yde Boerderij

Synagoge Zuidlaren (R) Zuiderstraat 1 Zuidlaren Kerk

Boerderij Rabbinge Rabbinge 1 Zuidwolde Boerderij

Boerderij De Holtberg Rabbinge 3 Zuidwolde Boerderij

Boerderij De Zwarte Kaat Rabbinge 4 Zuidwolde Boerderij

Beheerboerderij De Uilenburcht (P) Rabbinge 7 Zuidwolde Boerderij

Beheerboerderij De Uilenburcht  Rabbinge 7 Zuidwolde Kapschuur

Boerderij De Wildenberg Wildenberg 1 Zuidwolde Boerderij

Bijgebouw De Wildenberg Wildenberg 1 Zuidwolde Vakantiewoning
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• Aankopersoverleg

• Begeleidingscommissie Cultuurtoerisme

• Beheerdersoverleg SNL

• Bestuur Stichting Beeldenpark De Havixhorst

• Bestuur Stichting FaunaBeheerEenheid Drenthe

• Bestuurlijk Overleg Gedeputeerde

• Bestuurlijk Overleg Hunze en Aa’s

• Bestuurlijk Overleg Noorderzijlvest

• Bestuurlijk Overleg Drents Overijsselse Delta

• Boermarke Midlaren

• Bond Heemschut

• Buitenleven Vakanties BV

• Commissie Onderzoek Natuurlijk milieu in  

 Drenthe

• Convenant overleg TT-partners

• Culturele Raad Eelde

• Directeuren Overleg Drenthe (DOD)

 – Personeelsconsulenten

 – Communicatieadviseurs

• Drents Actie Overleg (DAO)

• Gebiedsproces Uffelte-Ruinen

• Gezondheidsdienst voor dieren (GD)

• Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

• Hunebedden Beheer Groep

• Gebiedscommissies Reest & Zuidwest-Drenthe:

 – Gebiedscommissie

 – Projectgroep

• Geopark de Hondsrug

 – Stuurgroep

 – Projectgroep

• Hunzedal:

 – Stuurgroep

 – Projectgroep

 – Kavelruil adviescommissie Hunze

 – Projectgroep introductie Bever Hunzedal

 – Projectgroep Tusschenwater

 – Overleg Informatiecentrum Hunzevallei

 – Partnersoverleg Noordma

 – Projectgroep Achterste Diep

 – Projectgroep Torenveen

 – Projectgroep Gorecht West

 – Projectgroep Noordma/Oude Weer/ 

  Mandenlanden

 – Werkgroep Recreatie & Toerisme Hunzedal

 – Werkgroep Marketing & Promotie Hunzedal

 – Werkgroep Natuurbeleving & Educatie  

  Hunzedal

 – Werkgroep LOFAR-tafel

• IVN consulentschap

• Jeneverbesgilde

• Landinrichtingscommissies:

 – RVK Laaghalen 

 – RVK Odoorn

 – Bestuurscommissie Zuidwolde Zuid/ 

  Zuidwolde Noord/Beneden Egge

 – Herinrichting Roden-Norg

• LandschappenNL

 – Algemeen Bestuur 

 – Directeur Rentmeester Overleg 

 – Voorlichters Overleg

 – Oecologen beheerdersoverleg 

 – Rentmeestersoverleg

 – Prass-verzekeringen

• Molenstichting Drenthe

• Monumentenwacht Drenthe/Archeologische  

 Monumentenwacht Drenthe

• Natura 2000

 – Gebiedsgroep Drouwenerzand Natura 2000

 – Gebiedsgroep Havelte Oost Natura 2000

 – Gebiedsgroep Drents-Friese Wold

 – Overleg terreinbeheerders en NMFD  

  Natura 2000

 – Projectgroep Drents-Friese Wold

 – Projectgroep Zuidlaardermeer

 – Adviesgroep opstellen beheerplannen  

  Natura 2000

• Nederlandse Fokkersvereniging voor het  

 Drents en Schoonebeker Heideschaap 

• Nederlandse Vereniging Schaapskuddes

• Noordelijk Communicatieoverleg  

 Natuurorganisaties

• Noordelijk Overleg (Het Drentse Landschap/ 

 It Fryske Gea/Het Groninger Landschap)

• Orvelte

 – Stichting Orvelte Poort

 – VABO

 – OPO

• Voeten op Tafel Overleg Drenthe (samen met  

 MFD, NM, SBB, IVN, LS beheer)

• Overleg Stroomgebiedvisies Noord-Nederland

• Plaatselijke Commissie kerk Gieterveen  

 (PC SODK)

• Plaatselijke Commissie kerk Eext (PC SODK)

• Platform Natuur- en milieucommunicatie

• Project Natuurlijke Recreatie (NMFD/Recron)

• Projectgroep Kleibosch

• Project- en stuurgroep Robuust Witterveld

• Projectwerkgroep evaluatie visstandbeheer  

 Hunze

• Provinciale Commissie Landelijk Gebied (CLG)

• Provinciaal SNL overleg

• RCE

Overzicht deelname aan overlegstructuren
Bijlage 8
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• Regionaal Landschap Drents-Friese  

 grensstreek

 – Stuurgroep

 – Redactiecommissie Bladwijzer en  

  Natuurkrant

 – Werkgroep Educatie & Voorlichting

 – Werkgroep Beheer en Onderzoek

 – Werkgroep Recreatie

 – Werkgroep Verdroging/Hydrologie

• Regulier Overleg ROB en provinciaal  

 archeoloog

• Stichting Archeologie en Streek

• Stichting De Eendracht Gieterveen

• Stichting De Nieuwe Wildernis

• Stichting Drenthe Plus

• Stichting Grafisch Erfgoed

• Stichting Molen Woldzigt

• Stichting Oringer Kunst en Cultuur

• Stichting Oude Groninger Kerken

• Stichting Zeldzame Huisdierrassen

• Stimuleringsprogramma biodiversiteit

• Toeristisch Platform Reestdal

• Taakgroep Gebouwen (SODK)

• Verdrogingsforum

• Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren  

 (SODK)

• Vleermuizenwerkgroep Drenthe

• Vlinderstichting Drenthe

• Waterbeheer 21e eeuw

• Werkgroep Aankopen

• Werkgroep Amfibieën en Reptielen Drenthe  

 (WARD)

• Werkgroep Ecohydrologie Reestdal

• Werkgroep Erfgoed à la Carte

 – Provinciale commissie Nationale  

  Boomfeestdag

• Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD)

• Werkgroep Harry de Vroome Penning

• Werkgroep Natte Natuur

• Werkgroep Prehistorie

• Zoogdierenvereniging
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Astron-LOFAR, Dwingeloo

Attero, Wijster

Authentiek Bouw, Nieuwleusen

Bork Sloopwerken BV, Stuifzand

Bouwbedrijf Bruins Slot VOF, Linde

Compusystems, Hoogezand

Drentse Bouwmaterialenhandel Concordia, Meppel

Caraad Belastingadviseurs, Groningen

TVM Verzekeringen, Hoogeveen

Cor Buist Schilders, Groningen

NV WMD, Assen

De Compaen, Hoogeveen

Dunnewind Groep, Ommen

Dijkoraad R.R.G. BV, Zwolle

Dolmans Landscaping Noord BV, Beilen

Eelerwoude Noord, Oosterwolde

Elton B.V., Roden

Friesland Campina Domo, Beilen

De Friesland Zorgverzekeraar, Leeuwarden

Drukkerij Van Gorcum, Raalte

Groenvoorziening Hilko Bakker BV, Eursinge

Harwig B.V., Emmen

Chateauhotel en Restaurant De Havixhorst, De Wijk

Hofstra Hulshof Bouw BV, Nieuw-Buinen

Hoornstra Aannemingsbedrijf NV, Nieuw-Buinen

JM Fonds

MACG Management & Advies Collectief, Groningen

MUG Ingenieursbureau BV, Leek

Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, Assen

Nationale Postcode Loterij, Amsterdam

Oosterhuis BV, Nijeveen

Polytec Nederland BV, Assen

Bouwbedrijf Poortman, Veeningen

PBCF, Amsterdam

Rietdekkersbedrijf J.G. Kappe, Diever

Rietdekker Harms, Rolde

Roelofs Zandwinning BV, Den Ham

De Roo Drente BV, Bedum

Vandersalm, Bouwkundig ontwerp- en adviesburo, Dwingeloo

Installatiebedrijf Dick Sjabbens, Diever

Sweco Nederland BV, Groningen

T.D.S. Schoonmaakservice V.O.F., Smilde

Visser Assen, Assen

VNO-NCW Noord, Groningen

VSB fonds

Warenhuis Vanderveen BV, Assen

Waterbedrijf Groningen, Groningen

Schildersbedrijf Westerbeek, Zuidwolde

Bijlage 9
Overzicht bedrijfssponsoren

Overzicht per  

31 december 2017
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