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Stichting Het Drentse Landschap

Het Drentse Landschap in 2018
Meer zorgen dan ooit
Als in 2018 iets duidelijk werd, dan
is het wel dat we ons meer dan
ooit zorgen moeten maken over
de toekomst van ons ecosysteem.
Het is van wezenlijk belang dat
we vaart maken met het Natuur
Netwerk Nederland. Dit netwerk
moet natuurgebieden beter met
elkaar en met het omringende
agrarische gebied verbinden.
Ooit moest het Natuur Netwerk
Nederland in 2017 klaar zijn, nu
is dat tien jaar doorgeschoven.
Maar wie zegt dat het in 2027
wel lukt? Dat onze natuur ernstig
bedreigd wordt, lijkt nog steeds
niet ten volle tot iedereen te zijn
doorgedrongen…

Handen ineen voor de
natuur

Ontwikkelingen
grondmarkt
De ontwikkelingen op de grondmarkt maken het moeilijk om
landbouwgrond aan te kopen om
het Natuur Netwerk Nederland
af te ronden. Niet alleen vanuit
de landbouw neemt de vraag naar
grond toe, maar ook door nieuwe
functies, zoals de aanleg van
zonneparken. Desondanks is Het
Drentse Landschap er in 2018 toch
in geslaagd bijna 70 hectare grond
aan te kopen.

Eind 2018 werd het landelijke
Deltaplan Biodiversiteit gepresenteerd. In het plan laten landbouw,
natuur- en milieuorganisaties
en onderzoekers zien hoe ze het
biodiversiteitverlies in Nederland
willen ombuigen richting herstel.
In Drenthe hebben we sinds
het Groenmanifest uit 2011 een
traditie van samenwerking hoog te
houden. In 2018 zijn de Groenmanifest-partners gesprekken
begonnen over natuurinclusieve
landbouw. We moeten de voedselproductie zo inrichten dat er veilig
voedsel geproduceerd wordt. Zulk
voedsel belast het milieu en de
natuur minder en zal bijdragen
aan het herstel van de biodiversiteit.

Lees meer over het beleid van de stichting in het voorwoord van
directeur/bestuurder Sonja van der Meer in het Jaarverslag 2018.

Beheer Asser natuur
De expertise en inzet van Het
Drentse Landschap krijgen steeds
meer waardering. Voor de gemeente
Assen hebben we een plan gemaakt
om de komende jaren de gemeentelijke bossen en natuurgebieden
voor haar te beheren en de programmering van het Duurzaamheidscentrum Assen te verzorgen.
In het najaar van 2018 heeft de
Asser gemeenteraad Het Drentse
Landschap deze opdracht gegund.

Erfgoedmanifest
Samen met Stichting Drents
Monument hebben we het Erfgoedmanifest opgesteld met tien
aanbevelingen voor behoud en
versterking van het Drentse
cultureel erfgoed. Het is van belang
dat de overheid zich bewust blijft
van de kansen en bedreigingen
van de Drentse monumenten.

Kengetallen
			

2017

2018

oppervlakte in eigendom

8760

8895

266

302

5

5

32

32

16.013

15.387

aantal vrijwilligers

328

358

aantal personeelsleden (in fte’s)

36,3

35,9

99.700

115.350

aantal bezoekers informatiecentra

291.650

380.380

besteding doelstelling

81,24%

90,51%

6,30%

5,23%

10,46%

9,09%

aantal gebouwen
aantal kerken
aantal archeologische objecten
aantal beschermers

aantal deelnemers activiteiten

kosten eigen fondsenwerving
kosten beheer en administratie, reguliere baten

Natuur en landschap
Nieuwe projecten
Hunzedal

Nieuwe projecten
Oude Diep

Met de afronding van het project
Tusschenwater bij De Groeve
is opnieuw een belangrijke
stap gezet in het Hunzeproject.
Waterschap Hunze en Aa’s
en Het Drentse Landschap
hebben in 2018 weer vier nieuwe
projecten in het Hunzedal in
voorbereiding genomen. Het
ging om Flessenhals (Borger),
Paardetange (Buinerveen), De
Branden (Gasselte) en Noordma
(De Groeve). De uitvoering van
de projecten Flessenhals en
Paardetange kan waarschijnlijk
al in 2019 beginnen.

Samen met waterschap Drents
Overijsselse Delta, de gemeente
Midden-Drenthe en de provincie
zijn we nieuwe projecten in
De Eekmaten bij Landgoed
Vossenberg en in het brongebied
van het Oude Diep aan het
ontwikkelen.
In het brongebied ter hoogte
van het Wijstersebroek gaan we
waarschijnlijk in 2019 beginnen
met de aanleg van een broekbos.
Het vasthouden en bergen van
water gaan daar samen met
natuurontwikkeling.

Brand Doldersummerveld
In augustus 2018 werden we
opgeschrikt door een grote felle
brand in het noorden van het
Doldersummerveld. Daarbij is zo’n
35 hectare heideveld in vlammen
opgegaan, een dramatische
gebeurtenis waarbij gelukkig nog
erger kon worden voorkomen. De
natuur zal een flink aantal jaren
nodig hebben om de schade aan
het veld te herstellen.

Lees meer over Natuur en landschap in Hoofdstuk 1 van het
Jaarverslag 2018.

Verwervingen
Met het verwerven van bijna
70 hectare in 2018 kwam
het totaaloppervlak van de
eigendommen van Het Drentse
Landschap aan het eind van het
jaar op 8895 hectare. Het ging in
2018 om de volgende aankopen.
Overzicht nieuwe aankopen
• Esbosjes Zuidwolde
• Hunzedal

8,2 ha
30,0 ha

• Landgoed Rheebruggen

3,0 ha

• Landgoed Vledderhof

7,5 ha

• Oude Diep

4,5 ha

• Reestdal

10,5 ha

• Scharreveld

1,2 ha

• Uffelter Binnenveld

4,3 ha

• overige

0,6 ha

Cultureel erfgoed
Havezate Oldengaerde

Bouwprojecten

In 2018 hebben we de daglonerswoning van Oldengaerde en het
kleine koetshuis naast de havezate
verbouwd zodat ze weer helemaal
aan de eisen van de tijd voldoen.
De restauratieplannen van de
havezate zelf zijn eind 2018 in
een stroomversnelling terechtgekomen toen de provincie Het
Drentse Landschap verraste met
een bijdrage van 400.000 euro. Dit
maakte de weg vrij om begin 2019
het contract met de aannemer
te tekenen. We gaan ervan uit
dat dit grote restauratieproject
in het voorjaar van 2020 zal zijn
afgerond.

De zolder van het Melkfabriekje
in Orvelte hebben we in 2018 tot
woning verbouwd. Elders in het
dorp kon in de zeventiendeeeuwse boerderij Het Hoolhuus
na een ingrijpende asbestsanering
begonnen worden met de
renovatie van het interieur.
Boerderij Witte Venen op Landgoed Vossenberg is in 2018 flink
gerenoveerd en wordt weer als
woonhuis verhuurd. Een ander
interessant bouwproject was de
restauratie van de karakteristieke houten vakantiewoning in
Roderesch die mevr. Landweer in
2014 aan Het Drentse Landschap
heeft nagelaten. We gaan de woning
weer als vakantieaccommodatie
verhuren.

Molens Coevorden
Het Drentse Landschap heeft in
2018 een overeenkomst met de
gemeente Coevorden getekend
over de overdracht van de zeven
molens die eigendom van de
gemeente zijn.
In 2018 zijn de Jantina Hellingmolen in Aalden en molen De
Bente in Dalen al overgedragen.
De overige molens volgen in
2019 en 2020. We hebben in korte
tijd een goede relatie kunnen
opbouwen met de molenaars en de
andere lokale vrijwilligers die voor
het beheer van de molens zorgen.

Lees meer over Cultureel erfgoed in Hoofdstuk 2 van het
Jaarverslag 2018.

Publieksactiviteiten
Steun

Activiteiten

Het Drentse Landschap kan haar
werk doen dankzij de steun van
haar duizenden beschermers.
Hun aantal is de afgelopen jaren
min of meer gestabiliseerd. Op
31 december 2018 steunden
15.700 beschermers ons werk
tegenover 16.000 een jaar eerder.
De steun van het Drentse bedrijfsleven was in 2018 onverminderd
groot met 45 bedrijven die ons
werk met een jaarlijkse donatie
steunden. Opvallend is de
afgelopen jaren de toename van
het aantal giften, schenkingen,
erfenissen en legaten. Wij voelen
ons hierdoor enorm gesteund in
ons werk.

De Lammetjesdagen bij de
schaapskooien op het Doldersummerveld en het Hijkerveld en het
Kinderbuitenfestival bij Boerderij
Kamps tussen Assen en Rolde

waren ook in 2018 weer de meest
succesvolle publieksactiviteiten.
Verder zagen we een sterke groei
in het aantal bezoekers van het
Duurzaamheidscentrum Assen en

De Blinkerd. Dit laatste had vooral
te maken met de opening van
de ‘Col du VAM’ voor fietsers en
mountainbikers.

Overzicht activiteiten
2017

2017

2018

2018

aantal

deelnemers

aantal

deelnemers

		bezoekers		bezoekers
activiteiten waarbij HDL betrokken is 1

745

49.940

650

47.372

aanvragen op verzoek van derden

126

7.555

92

4.999

activiteiten rond Lofar

22

2348

12

311

open dagen

19

3166

21

1.515

activiteiten Oude Drentse Kerken

43

3265

48

3.013

kinderactiviteiten in gezinsverband

165

27.932

237

50.831

educatieve activiteiten

138

2400

91

2.366

informatiestands en pr-activiteiten

9

2739

6

2.573

informatiecentra 3

7

291.650

7

380.378

persberichten

66		80

interviews (radio, tv en krant)

31		

69

bezoekers website		148.265		141.499
vrienden Facebook		

6737		

8.087

connecties LinkedIn		127		629
abonnees YouTube		60		91
volgers Twitter		

2246		

2.996

volgers Instagram		

n.v.t.		

1.150

Lees meer over de publieksactiviteiten in Hoofdstuk 3 van het
Jaarverslag 2018.

Organisatie
Formatie

Financieel resultaat

Op 31 december 2018 telde vaste
formatie van Het Drentse
Landschap 35,94 fte. Er waren op
dat moment 42 medewerkers in
dienst, waarvan 13 vrouwen en
29 mannen.

Het Drentse Landschap kan terugkijken op een financieel stabiel
jaar met een klein nadelig saldo
van € 24.189 op de jaarrekening.
Inclusief de opbrengsten van de
eigen bedrijven in de Beheerboerderij BV is er een voordelig
saldo van € 140.645. Dankzij een
groot aantal nalatenschappen
en schenkingen zijn de baten uit
fondsenwerving flink hoger dan
in 2017. Dit maakte het mogelijk
meer grond aan te kopen dan was
begroot.

Nieuwe directeur
Na een interimperiode heeft Het
Drentse Landschap per 1 maart
2018 Sonja van der Meer als
nieuwe directeur-bestuurder
aangesteld.

Vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers is
onmisbaar voor Het Drentse
Landschap. Ook in 2018 is hun
aantal vrijwilligers weer gestegen.
Dit jaar waren het er zo’n 360,
dertig meer dan het jaar daarvoor.
Lees meer over Personeel en organisatie in Hoofdstuk 4
van het Jaarverslag 2018.

Lees meer over de Jaarrekening 2018 in Hoofdstuk 5
van het Jaarverslag 2018.

