
Jaarverslag
2019Stichting 

Het Drentse 
Landschap





Jaarverslag 2019
Stichting Het Drentse Landschap



HET DRENTSE LANDSCHAP
2019

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 Monumenten
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Terugkijken op een mooi jaar

Jubileumjaar
In 2019 vierde Stichting Het Drentse Landschap 
haar 85-jarig jubileum met tal van activiteiten. 
Zo verschenen de Landschapsgids Drenthe en de 
speciale editie Landschapsgids Drenthe Junior.
Een van de meest in het oog springende projec- 
ten was de samenwerking met het Drents Museum  
in de tentoonstelling Barbizon van het Noorden. 
Deze expositie over de schilders van het Drentse 
landschap leverde tal van enthousiaste reacties 
op. Barbizon van het Noorden was een mooie 
pr-activiteit voor onze provincie.

In goede handen
Het is altijd hartverwarmend wanneer mensen 
ervoor kiezen om hun bezit aan Het Drentse 
Landschap over te dragen in de overtuiging dat 
het daarmee voor de toekomst in goede handen 
is. De schenking van het historische landgoed 
Overcingel in het centrum van Assen was hier 
in 2019 een heel bijzonder voorbeeld van. Een 
prachtig en uniek gebaar van de nazaten van 
Henk van Lier Lels.
Het is inspirerend om met Drentse burgers 
samen te werken met een gezamenlijk doel 
voor ogen: je inzetten voor het behoud van 
waardevolle natuur voor de toekomst. Dit 
gebeurde bijvoorbeeld bij de verwerving van het 
Zandgat Kostvlies tussen Gieten en Gasselte. 
De Vereniging De Hamerlanden en de bewoners 
van het dorp Kostvlies kozen ervoor om samen 
met ons de handen ineen te slaan om deze 
voormalige zandwinning aan te kopen en zo voor 
de toekomst als natuurgebied te bewaren.

Aankopen
In 2019 hebben we onze natuurterreinen met 
bijna 200 hectare kunnen uitbreiden. Er werd 
om precies te zijn 83 hectare aangekocht en 
115 hectare werd in erfpacht overgedragen. De 
noodzaak om aaneengesloten natuurgebieden te 
hebben wordt steeds groter in deze tijd waarin 
klimaatverandering, achteruitgang van biodiver-
siteit en stikstofproblematiek steeds grotere 
maatschappelijke problemen vormen.

Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit
De Groenmanifestpartners hebben vlak voor de 
Statenverkiezingen 2019 de Agenda Boer, Burger 
en Biodiversiteit gepresenteerd. Hierin werken 
al sinds 2011 boerenorganisaties, ketenpartijen, 
onderzoekers, natuur- en milieuorganisaties 

samen om iets te doen aan het biodiversiteit-
verlies in Drenthe.
De Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit wil  
kringlooplandbouw combineren met het leveren 
van een bijdrage aan de biodiversiteit en de  
landschapskwaliteit. Inmiddels hebben het Rijk 
(via de zogeheten Regiodeal Natuurinclusieve 
landbouw) en de provincie Drenthe middelen 
beschikbaar gesteld om de komende jaren 
plannen te kunnen gaan uitvoeren. De Groen- 
manifestpartners nodigen andere partijen uit 
om hun Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit 
verder in te vullen en uit te werken.

Drents stikstofprogramma
In mei 2019 zorgde een uitspraak van de Raad 
van State ervoor dat Nederland in een stikstof-
crisis terechtkwam. In de maanden daarna 
richtten Rijk en provincies zich vooral op het 
snel weer kunnen opstarten van de vergunning-
verlening. Dit kon echter niet zonder een 
degelijk pakket aan maatregelen dat zorgt voor 
vermindering van de stikstofbelasting en meer 
winst voor de natuur. Daarom hebben de Drentse 
natuur- en milieuorganisaties aan de provincie 
voorstellen gedaan voor een Drents stikstof- 
programma.
In 2020 moet duidelijk worden of en op welke 
wijze de nieuwe stikstofdoelen gehaald kunnen 
worden. Ondanks de spanningen rond de 
stikstofcrisis hebben de Groenmanifestpartijen 
besloten met de Agenda Boer, Burger en 
Biodiversiteit verder te gaan.

Drents Erfgoedmanifest
Stichting Drents Monument en Het Drentse 
Landschap hebben in 2019 het Drents Erfgoed-
manifest opgesteld. Voor de collegeperiode 
2019-2023 hebben ze elf speerpunten geformu-
leerd die opgepakt zouden moeten worden 
voor behoud en versterking van het Drentse 
materiële erfgoed. Gedeputeerde Cees Bijl heeft 
het Erfgoedmanifest in ontvangst genomen. De 
verwachting is dat de speerpunten in de nieuwe 
Cultuurnota van de provincie een plek zullen 
krijgen.

Overdracht molens Coevorden
In de loop van drie jaar worden de zeven molens 
van de gemeente Coevorden aan Het Drentse 
Landschap overgedragen. In 2018 waren dat de 
Jantina Helling in Aalden en De Bente in Dalen. 
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Eind 2019 werden de volgende drie prachtige 
en unieke molens overgedragen: De Hoop in 
Wachtum, Albertdina in Noord-Sleen en De 
Arend in Coevorden. Samen met de molenaars 
zijn we druk bezig om het beheer en onderhoud 
op orde te krijgen. Verder kijken we natuurlijk uit 
naar de komst dit jaar van de laatste twee molens 
van de gemeente Coevorden: de molen Jan Pol in 
Dalen en De Hoop in Sleen.

Professionaliseren organisatie
Het Drentse Landschap heeft in 2019 verder 
gewerkt aan het professionaliseren van de  
eigen organisatie. De werkplekken zijn toekomst-
bestendig gemaakt en er is een start gemaakt met 
het implementeren van Office 365 en AFAS.  
In 2020 moet het complete ‘ICT-landschap’ van 
de stichting zijn gemoderniseerd.

Groei vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers van Het Drentse Land- 
schap groeit nog steeds. Deze toename komt 
vooral door de komst van nieuw erfgoed als 
molens, kerken en landgoederen. Het dagelijks 
beheer van deze monumenten wordt verzorgd 
door plaatselijke commissies.
Met name bij kerken en molens gaat het om 
veel meer dan onderhoud alleen. Kerken en 
molens zijn bijvoorbeeld belangrijke identiteits-
dragers voor een dorp of regio en ze fungeren als 
ontmoetingsplek waardoor de sociale cohesie 

in de lokale gemeenschap wordt versterkt. 
Uiteraard zijn molens en kerken ook belangrijke 
toeristisch-recreatieve voorzieningen. De 
plaatselijke commissies dragen niet alleen zorg 
voor het dagelijks beheer, maar ze zorgen ook 
voor pr, voorlichting en educatie en voor het 
organiseren van activiteiten. Om de vrijwilligers 
beter te kunnen ondersteunen is per 1 januari 
2020 het aantal uren van de vrijwilligerscoördi-
nator uitgebreid.

Financiële resultaten
De geconsolideerde jaarrekening 2019 van Het 
Drentse Landschap sluit af met een nadelig saldo 
van € 149.940. Het enkelvoudig resultaat laat 
inclusief Beheerboerderijen BV een nadelig saldo 
zien van € 256.042.
Stichting Oude Drentse Kerken sluit het jaar 2019 
af met een batig saldo van € 2588. Dit bedrag 
wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve 
SODK. Als gevolg van de positieve beleggings-
resultaten sluit Stichting Drs. A.V.J. den Hartogh 
Fonds het boekjaar af met een positief saldo van 
€ 72.826. Ondanks de onttrekking ten behoeve 
van het onderhoud aan monumenten heeft 
Stichting Fonds Onrendabele Monumenten het 
jaar 2019 afgesloten met een positief saldo van 
€ 30.688. Het positieve resultaat is ook hier het 
gevolg van positieve beleggingsresultaten.
Verderop in dit jaarverslag in hoofdstuk 5 vindt u 
de jaarcijfers met een uitgebreide toelichting.
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Risicomanagement
De stikstofcrisis heeft voor veel onzekerheid 
gezorgd in de landbouw, de bouw en de industrie, 
 waardoor de samenwerking met organisaties 
uit deze sectoren onder druk kwam te staan. 
Het leidde ook tot veel onzekerheid binnen de 
natuursector over hoe het verder moet met het 
natuurbeleid en over de extra compensatie-
maatregelen. De overheid blijft hier onduidelijk 
over. Ondertussen spelen ook op tal van 
andere gebieden grote vraagstukken een steeds 
belangrijker rol, zoals de energietransitie, het 
klimaat, het water en de biodiversiteit.
Het coronavirus zorgt begin 2020 voor 
ongekende onzekerheid. Bij het schrijven van 
dit jaarverslag is onduidelijk wat de gevolgen 
ervan voor Het Drentse Landschap zullen zijn. 
Onze stichting is een gezonde organisatie die 
vooralsnog goed in staat is om de financiële 
gevolgen van de maatregelen op te vangen.
Op pag. 54 van dit jaarverslag wordt uitgebreid 
ingegaan op het risicomanagement.

Opgaven voor 2020
Zoals hierboven al aangegeven krijgt Het Drentse 
Landschap in 2020 met een groot aantal opgaven 
te maken. De belangrijkste zijn:
– Het realiseren van het Natuur Netwerk  
 Nederland. (In Drenthe via het Programma
 Natuurlijk Platteland. Dit programma zal  
 mogelijk verzwaard worden met stikstofmaat- 
 regelen.)
– Het uitvoeren van de Agenda Boer, Burger en  

 Biodiversiteit om een extra impuls te geven  
 aan de kwaliteit van landschap en biodiver-
 siteit.
– Het oppakken van grote erfgoedprojecten als 
 Oldengaerde, Overcingel, Veenhuizen, molens 
 en kerken.
– Het verder ontwikkelen van de interne 
 organisatie op het gebied van professionali-
 sering, integraal en projectmatig werken, ICT 
 en kennisvergroting op verschillende thema’s.
– Het opstellen van een meerjarenbeleidsplan 
 plus begroting.

Ten slotte
Dankzij de inzet van medewerkers en vrijwil-
ligers was 2019 een mooi jaar voor Het Drentse 
Landschap waar we met trots op terug kunnen 
kijken. Een groot aantal mensen toonde op 
allerlei manieren hun waardering voor het werk 
dat we doen. Het geeft ons een enorme stimulans 
om zorg te dragen voor de natuur en het erfgoed 
in Drenthe.
Op het moment dat dit voorwoord wordt 
geschreven, zitten we midden in de coronacrisis. 
Het is een onzekere tijd. Onduidelijk is wat 
uiteindelijk de gevolgen zullen zijn voor onze 
gezondheid en voor de economie. Laten we 
hopen dat de sombere start van 2020 uiteindelijk 
weer een positieve wending krijgt…

Sonja van der Meer
directeur-bestuurder
Stichting Het Drentse Landschap
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Verslag Raad van Toezicht

Dynamisch en spannend
Terugkijkend op 2019 moeten we constateren 
dat het een dynamisch en op verschillende 
fronten spannend jaar is geweest. Hoogtepunten 
waren de viering van het 85-jarig bestaan van 
Het Drentse Landschap, de opening van het 
Hunzeproject Tusschenwater en de schenking 
van het landgoed Overcingel in Assen aan Het 
Drentse Landschap.
Veel aandacht en zorg zijn gegaan naar het 
aanpakken van een verdere achteruitgang van de 
biodiversiteit en naar de trage voortgang van het 
realiseren van het Natuur Netwerk Nederland. 
Wat het laatste betreft, zijn voorganger de 
Ecologische Hoofdstructuur zou in 2018 worden 
afgerond…
Ondanks een Deltaplan Biodiversiteit, een 
Groenmanifest en andere goedbedoelde plannen 
kwam de echte bewustwording over de stand 
van onze natuur pas goed op gang door de 
uitspraak van de Raad van State in mei dat het 
Programma Aanpak Stikstof niet deugt, dat er 
veel te veel stikstof wordt geproduceerd en dat in 
Nederland de natuur niet voldoende beschermd 
wordt.

Werkzaamheden
De Raad van Toezicht heeft zich in zes vergade-
ringen over haar reguliere taken gebogen. Zo 
zijn het meerjarenbeleidsplan, de begroting, 
het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld 
met de constatering dat het bedrijf gezond is 
en voorbereid op de toekomst, zeker dankzij 
alle aandacht voor ICT en de organisatieont-
wikkeling. Daarnaast stonden onder andere op 
de agenda: het interne controlesysteem en de 
risicoanalyse, de beleggingen en het vermogens-
beheer, het strategisch personeelsbeleid, het 
directiereglement en het nieuwe reglement voor 
de auditcommissie. Uiteraard hebben we de 
voortgang van ons grootste project, de restauratie 
van Oldengaerde, intensief gevolgd.
Er zijn extra bijeenkomsten van de Raad van 
Toezicht gehouden vanwege de statutenwijziging  
van Stichting Het Drentse Landschap. Dit 
geldt tevens voor de andere door ons beheerde 
stichtingen: Stichting Oude Drentse Kerken, 
Stichting Drs. A.V.J. den Hartogh fonds en 
Stichting Fonds Onrendabele Monumenten.  
De Stichting Drentse boerderijen is in de loop 
van het jaar opgeheven.

De overdracht van de zeven molens van de 
gemeente Coevorden is in 2019 bestuurlijk 
afgerond. We hebben het Erfgoedmanifest over- 
handigd aan het provinciaal bestuur en in goede 
samenwerking met het Waterbedrijf Groningen 
kon het prachtige gebied Tusschenwater worden 
geopend. Nog spannend is de uitkomst van onze 
inzet in een consortium voor het verwerven van 
het erfgoed in Veenhuizen.
Om ons verder te verdiepen in de werkvelden 
van onze stichting hebben we een bijeenkomst 
met het Managementteam gehad. Ook hebben 
we een tweedaagse excursie gemaakt naar de 
Vereniging Hendrik de Keyser in Amsterdam, 
een grote en zeer deskundige erfgoed- en 
monumentenorganisatie waarvan we veel 
hebben opgestoken.

Ten slotte
Vanwege het statutair verplichte einde aan de 
zittingsperiode van de voorzitter en een van de 
leden van de Raad van Bestuur is uitgebreid 
stilgestaan bij het profiel van de raad en de 
benoemingsprocedure voor nieuwe leden. De 
sollicitatiegesprekken hebben geleid tot de 
benoeming van drie nieuwe leden van de Raad 
van Bestuur per 1 januari 2020.
Het Drentse Landschap heeft veel taken en 
verantwoordelijkheden die alle aandacht van de 
directie, het management en de medewerkers 
vergen. Met de steun van en in samenwerking 
met de vrijwilligers, de bedrijfssponsoren, de 
collega-organisaties en tal van burgers blijft het 
een eer om toezichthouder van deze organisatie 
te zijn!

Als oud-voorzitter heb ik dit jaarverslag over 
2019 graag gemaakt. Ik wens de vernieuwde 
Raad van Toezicht veel wijsheid én veel plezier 
toe bij het uitvoeren van hun opdracht.

Ali Edelenbosch
oud-voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Het Drentse Landschap
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Kengetallen

   2018 2019

oppervlakte in eigendom 8895 9113

gebouwen in eigendom 302 337 (302 bouwwerken/35 tuinornamenten)

kerken 5 5

molens 6 9

archeologische objecten 32 32

bezetting vakantiewoningen (%) 66 71

beschermers 15.683 15.732

vrijwilligers 358 398

vaste personeelsformatie (fte) 35,9 36,9

besteding doelstelling (%) 90,51 98,78

kosten eigen fondsenwerving (%) 5,23 2,95

kosten beheer/reguliere baten (%) 9,09 7,28

Kengetallen Stichting 

Het Drentse Landschap 

2019



 1
Natuur en landschap 
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1.1 Projecten

Bongeveen
In het Bongeveen is gestart met de maatregelen 
voor vernatting van graslanden aan de zuidzijde 
van de pingoruïne. Tegelijkertijd wordt een 
natuurvriendelijke oever aangelegd langs de 
Masloot in het kader van de KRW-opgave van 
waterschap Noorderzijlvest. De maatregelen 
zullen leiden tot vernatting en bijdragen aan 
het herstel van vochtige beekdalvegetaties. De 
afronding van het project is gepland voor begin 
2020.

Duunsche Landen
In het kader van het provinciale beleid om aard- 
kundige waarden meer onder de aandacht te 
brengen is in 2019 een aardkundig monument 
onthuld in het gebied Duunsche Landen in het  
Hunzedal. Het is het vierde gebied van Het 
Drentse Landschap dat een aardkundig monu-

 
ment geworden is. De eerste drie waren het 
Drouwenerzand, De Kleibosch en het Nuilerveld.
Aanleiding voor de aanwijzing van de Duunsche 
Landen is de ontdekking dat ze onderdeel vormen  
van een grote uitblazingskom en dat het niet om  
een op zichzelf staande rivierduin gaat zoals 
eerder werd gedacht. Het is de grootste uitbla- 
zingskom in het Hunzedal. Door aandacht te 
besteden aan de aardkundige waarden zullen 
mensen zich beter bewust worden dat deze 
bijzondere geologische verschijnselen bewaard 
moeten blijven.

Drents-Friese Wold
In 2019 is het zogeheten LIFE-project Drents- 
Friese Wold afgerond met de inrichting van 
een landbouwenclave als heideterrein bij het 
Doldersummerveld, zodat twee bestaande 
heidegebieden met elkaar worden verbonden. 



13

HET DRENTSE LANDSCHAP
NATUUR EN LANDSCHAP

De eerste ontwikkelingen zijn positief, verschil-
lende heidesoorten zijn inmiddels teruggekeerd 
op de afgegraven percelen. Ze zijn inmiddels in 
het begrazingsbeheer meegenomen.

Elper Westerveld
Dankzij een goede samenwerking met water- 
schap Drents-Overijsselse Delta en de provincie 
Drenthe is de uitvoering van het project Elper  
Westerveld in 2019 dichterbij gekomen. Het gaat  
om de ‘beduikering’ van een diepe waterschaps-
leiding die zorgt voor verdroging van dit heide- 
veld. Deze maatregel zal leiden tot een aanzien-
lijke kwaliteitsverbetering van de vochtige 
heidevegetaties.

Hondstong
Samen met waterschap Noorderzijlvest worden 
plannen voorbereid voor waterhuishoudkundige  
maatregelen in de Hondstong bij Yde. In het  
gebied willen we naast herstel van de Runsloot 
ook een peilverhoging realiseren om de verdro- 
ging van de beekdalhooilanden te verminderen.
Enkele maatregelen zoals de peilverhoging en de 
‘beduikering’ van 70 meter waterschapsleiding 
liggen klaar om uitgevoerd te worden. Uitvoering 
van de eerste fase van het project wordt eind 
2020 verwacht.

Hunzedal
In het kader van de gebiedsontwikkeling Hunze- 
dal zijn voor vier deelgebieden flinke stappen in 
de planvoorbereiding gezet:
– De Branden bij Drouwen (waterschap Hunze  
 en Aa’s als trekker)

– Flessenhals bij Borger (Het Drentse Landschap  
 als trekker)
– Noordma bij De Groeve (Prolander als trekker)
– Paardetangen bij Buinerveen (waterschap 
 Hunze en Aa’s als trekker)

De projecten Flessenhals en Paardetangen 
worden o.a. vanwege de stikstofcrisis pas in 2020 
uitgevoerd.
Samen met Het Groninger Landschap is de 
notitie Poort van de Hunze opgesteld met 
ideeën voor het recreatief medegebruik van het 
Zuidlaardermeergebied. Er worden hierover 
inmiddels met een aantal recreatieondernemers 
in de nabije omgeving gesprekken gevoerd.

Natuurgebieden Assen
Sinds 1 januari 2019 verzorgt Het Drentse 
Landschap het beheer van de natuurgebieden 
van de gemeente Assen. Het betreft enkele 
tientallen gebieden waaronder het Asserbos, het 
Amelterbos, de landgoederen Valkenstijn en De 
Lariks en verschillende beekdalgebiedjes zoals 
De Messchen en De Landjes. 

Oude Diep
In 2019 heeft de projectgroep Brede kijk op het 
Oude Diep twee projecten voorbereid: het project 
De Eekmaten op Landgoed Vossenberg en het 
project Brongebied Wijsterbroek.
Voor Wijsterbroek is samen met waterschap 
Drents-Overijsselse Delta nagedacht hoe het 
vasthouden en bergen van water kunnen samen- 
gaan met het ontwikkelen van nieuwe natuur 
in de vorm van een elzenbroekbos. In het najaar 
van 2019 kon gestart worden met de uitvoering 
van het project. Inmiddels zijn verschillende 
percelen vergraven zodat er ruimte voor 
waterberging in combinatie met natuurontwik-
keling ontstaat. De huidige loop van het Oude 
Diep is eenzijdig vergraven en er zijn inmiddels 
voorbereidingen getroffen voor de aanleg van 
een vispassage.

Vogelzangsche Wijk
Er ligt al enige tijd een plan om natuurvrien-
delijke oevers langs de Vogelzangsche Wijk te 
maken en om de verbinding met het Steenberger 
Oosterveld, het Zwarte Gat en De Slagen te 
verbeteren. De stikstofcrisis heeft ervoor gezorgd 
dat de uitvoering van het project in 2019 niet van 
start kon gaan en naar 2020 is doorgeschoven.
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1.2 Grondverwerving

Slagvaardig aankoopbeleid
In 2019 werd 83 hectare aangekocht en kon  
115 hectare in erfpacht worden verkregen, zodat  
we onze natuurterreinen met zo’n 200 hectare 
konden uitbreiden. De noodzaak om aaneenge-
sloten natuurgebieden te realiseren wordt steeds  
groter nu de klimaatverandering, de achter- 
uitgang van de biodiversiteit en de stikstof-
problematiek steeds grotere maatschappelijke 
problemen vormen. Een goed en slagvaardig 
natuurbeleid is hierbij essentieel.
In de gebiedsprocessen werkt Het Drentse 
Landschap nauw samen met de provincie 
Drenthe, Prolander en anderen om het Natuur 
Netwerk Nederland te realiseren. Onze stichting 
haakt niet alleen aan bij het grondbeleid van 
de provincie maar zet ook bewust in op het 
innemen van een zelfstandige positie bij de 
grondverwerving. Voor het benutten van 
kansen en het realiseren van doelen kan zo’n 
zelfstandige, aanvullende rol van grote betekenis 
zijn.
In 2019 is opnieuw gebleken dat het verwerven 
van landbouwgrond niet eenvoudig is omdat de 
druk op de markt groot is. Niet alleen vanuit de 
landbouw is de vraag naar grond groot, maar ook 
voor andere functies zoals het aanleggen van 
zonneparken.

Overdracht percelen provincie
In het kader van haar grondbeleid heeft de 
provincie ook in 2019 een aantal percelen aan 
Het Drentse Landschap overgedragen. In totaal 
gaat het om 35 hectare bestaande uit enclaves 

die per stuk kleiner dan 5 hectare zijn. Het 
zijn essentiële percelen voor de afronding van 
natuurgebieden. De openbare verkoop van 
percelen groter dan 5 hectare kreeg ook dit  
jaar helaas onvoldoende vorm.

Samenwerking particulieren
In toenemende mate wordt Het Drentse 
Landschap benaderd door particulieren die met 
ons willen samenwerken om waardevolle natuur 
voor de toekomst te behouden. Dit gebeurde 
onder andere bij de verwerving van het Zandgat 
Kostvlies. Vereniging De Hamerlanden en de 
bewoners van Kostvlies kozen ervoor om met 
onze stichting de handen ineen te slaan om deze 
voormalige zandwinning aan te kopen. Omdat 
het wederzijds vertrouwen groot was, kon een 
ongebruikelijke constructie met gezamenlijk 
eigendom worden uitgewerkt. De omwonenden  
maakten de aankoop mogelijk door een substan-
tieel deel van de koopsom aan Het Drentse 
Landschap te schenken. Het is een oplossing die 
motiverend bleek voor alle betrokkenen en waar 
in de pers veel aandacht voor was.
De overdracht van de Bonlanden bij het 
Zuidlaardermeer is een ander voorbeeld uit 
2019 van een natuurgebied dat door zijn 
eigenaren bewust aan Het Drentse Landschap 
toevertrouwd werd.
Naast haar rol in het overheidsbeleid voor het  
behoud van de natuur zal Het Drentse Landschap  
de komende jaren ook bewust inzetten op 
samenwerking met particulieren om te proberen 
langs deze weg samen meer te bereiken.
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Samenwerking Waterbedrijf Groningen
Met het Waterbedrijf Groningen kwam in 
2019 een bijzondere samenwerking tot stand. 
Het waterbedrijf heeft haar graslanden in het 
natuurgebied Tusschenwater op basis van 
erfpacht bij Het Drentse Landschap in beheer 
gegeven. Dankzij zo’n unieke samenwerking 
ontstaat een integraal beheerd nieuw natuur- 
gebied met een oppervlakte van ongeveer 
250 hectare met drie verschillende functies: 
waterwinning, waterberging en natuur. 

Uitbreiding bestaande terreinen
Aan een aantal natuurgebieden van Het Drentse  
Landschap konden in 2019 belangrijke perceel- 
tjes worden toegevoegd. Soms gaat het om 
processen waarbij er al een halve eeuw aan 
gewerkt wordt om het hele gebied als één 
geheel te kunnen beheren. In het Reestdal heeft 
inmiddels zo’n 90 procent van de gronden op 
Drents grondgebied een natuurfunctie.
In het Reestdal konden enkele fraaie percelen 
aan de bestaande terreinen worden toegevoegd.
In het Elper Westerveld werd de helft van een 
enclave midden in het gebied aangekocht. 
De aankoop is van groot belang om de diepe 

waterschapsleiding die dit gebied doorsnijdt, te 
kunnen aanpakken.
Door een aankoop in het Uffelter Binnenveld 
is een aaneengesloten strook grasland langs de 
heide ontstaan.
Voor de deelgebieden De Branden, Flessenhals 
en Paardetangen in het Hunzedal is het door 
verwerving van de laatste enclaves mogelijk 
geworden om tot uitvoering van de plannen over 
te gaan. Zo kon in de Branden voor het eerst 
sinds jaren weer een tweetal percelen worden 
aangekocht.  

Financiële bijdragen
Het Drentse Landschap kan haar aankopen 
mede realiseren dankzij financiële bijdragen 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het 
Dinamofonds, de Stichting Hamelfundatie en 
bijdragen van particulieren die daar vaak de 
nadrukkelijke voorwaarde aan verbonden dat het 
geld alleen aan aankopen besteed mocht worden. 

Overzicht aankopen 2019
In 2019 heeft Het Drentse Landschap 83,35.11 
hectare aangekocht en werd 115,02.35 hectare in 
erfpacht verkregen.

Assen 5,24.19 ha.   schenking landgoed Overcingel

Scharreveld 1,20.10 ha.  deel huis en natuurgebied

Reestdal 2,83.25 ha.  grasland Pieperij

   1,26.31 ha.  grasland De Wijk

   3,59.40 ha.  grasland Paardelanden

Gasterse Duinen 1,39.35 ha.  veen en heide

De Slagen 2,50.87 ha.  bouwland

Elper Westerveld 0,56.20 ha.  heide

Uffelter Binnenveld 0,47.35 ha.  bos

   3,81.01 ha.  grasland

Rheebruggen 1,94.52 ha.  grasland

   1,37.80 ha.  grasland Oldengaerde

   1,81.58 ha.  grasland

   3,43.21 ha.  bouwland Ettelte

Orvelterzand 2,12.35 ha.  esbosjes Zuidwolde

   1,48.18 ha.  bouwland

Bosgebied Hollandse Veld 1,48.75 ha.  grasland Kerkenveld

   2,17.70 ha.  bos

Hunzedal 18,72.89 ha.  grasland en natuurgebied Midlaren

   1,97.00 ha.  bouwland Borger

   0,96.75 ha.  bouwland de Branden

   4,03.56 ha.  natuurgebied Kostvlies

   115.02.35 ha.  erfpacht natuurgebied Tusschenwater

   3,28.78 ha.  bos Nieuw Buinen

   0,84.00 ha.  Flessenhals Borger

   4,03.75 ha.  grasland de Branden

   10,88.00 ha.  bouwland Paardetangen

Zuid-Oost Drenthe 0,05.31 ha.  molens Dalen, Noord-Sleen en Coevorden

Verwervingen Stichting 

Het Drentse Landschap 

2019.
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Onderzoek en beheerevaluatie

Subsidieregeling Natuur en Landschap
Het Drentse Landschap ontvangt sinds 2017 een 
beheervergoeding vanuit de Subsidieregeling 
Natuur en Landschap. In december 2019 is een 
uitbreidingsaanvraag gedaan waarbij nieuw 
verworven gebieden zijn ondergebracht onder de 
zogeheten lumpsumregeling.

Beheerevaluaties
In 2019 is de beheerevaluatie van onze natuur- 
terreinen volop ter hand genomen. Naar aanlei- 
ding van de SNL-audit in 2018 moest onze 
stichting versneld extra beheerevaluaties laten 
uitvoeren.
Voor de terreinen De Palms en Hijkerveld zijn 
in 2019 de beheerevaluaties afgerond. Voor het 
Scharreveld, het bosgebied Hollandsche Veld en 
het Nuilerveld is in 2019 met de beheerevaluatie 
gestart.
Het resultaat van de beheerevaluatie van 
De Palms is samen met het team Natuur en 
Landschap in het betreffende gebied toegelicht 
en besproken.

Jaarlijkse terreinevaluaties
In het kader van de jaarlijkse terreinevaluatie 
zijn ook in 2019 verschillende terreinen bezocht 
om de ontwikkeling van flora en fauna te 
beoordelen. Zo werd in augustus een bezoek 
gebracht aan de ecoducten over de N48 bij 

Zuidwolde en het Steenberger Oosterveld. Ook 
het Drouwenerzand werd geëvalueerd om de 
effecten van de inrichtingsmaatregelen, zoals 
het dunnen van bos aan de noordzijde van het 
terrein, te kunnen beoordelen.
De bevindingen van de terreinevaluaties komen 
in een logboek dat per terrein een beeld geeft van 
het beheer door de jaren heen.

Jeneverbesonderzoek
In 2019 heeft Het Drentse Landschap een 
bijdrage geleverd aan het meerjarig jeneverbes- 
onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen op 
het Drouwenerzand. Niet alleen werden verschil-
lende kenmerken van jonge jeneverbesplanten 
opgenomen, ook zijn op enkele plekken jenever- 
bessen uitgezaaid om te kijken naar hun 
kiemkracht en groeivermogen.

PAS-veldbezoeken
In het kader van het toen nog vigerende 
Programma Aanpak Stikstof werden in het 
voorjaar van 2019 zogeheten PAS-veldbezoeken 
afgelegd op het Doldersummerveld/Bouwers- 
veld en het Drouwenerzand. Doel van deze 
bezoeken was om na te gaan wat de conditie 
van de terreinen is en welke effecten er van 
herstelmaatregelen en beheer zichtbaar zijn. De 
maatregelen moeten de effecten van te hoge 
stikstofbelasting aanpakken door soorten die 
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van stikstofarme milieus afhankelijk zijn, te laten 
profiteren van gunstiger omstandigheden.
De uitspraak van de Raad van State in mei 2019 
heeft tot gevolg gehad dat het PAS is stopgezet. 
Het is op dit moment nog onduidelijk welke 
nieuwe maatregelingen ervoor in de plaats zullen 
komen.

Inventarisatie en monitoring
Het Drentse Landschap doet periodiek op al haar 
terreinen onderzoek in de vorm van inventari- 
satie en monitoring. Op elk terrein wordt mini- 
maal eens in de zes jaar de verspreiding van 
een selectie van plant- en diersoorten in kaart 
gebracht. Sinds 2011 maakt de monitoringsyste-
matiek van de Subsidieregeling Natuur en 
Landschap onderdeel uit van ons monitorings-
programma. In 2015 is begonnen om ook 
vegetatiekartering in enkele terreinen uit te 
voeren waarbij vegetatietypen conform de 
nieuwe SNL-systematiek zijn benoemd.
De inventarisatiegegevens zijn van belang voor 
de evaluatie en het eventueel bijsturen van het 
beheer. De monitoringsgegevens worden aan 
derden beschikbaar gesteld via de Nationale 
Databank Flora en Fauna.

SNL-karteringen
In 2019 zijn SNL-karteringen uitgevoerd in De 
Stroeten, Steenberger Oosterveld, Veeningerplas, 
Esbosjes Zuidwolde, De Slagen, Het Zwarte Gat 
en enkele bosgebieden in het Hunzedal.

– Broedvogels  De meeste broedvogelkarterin- 
 gen worden uitgevoerd volgens de BMP- 
 methode. De gegevens worden in dat geval  
 ook naar SOVON gestuurd. In 2019 is op zo’n  
 25 locaties onderzoek gedaan naar broed- 
 vogels.
– Reptielen  Doorgaans worden reptielen  
 gemonitord volgens de RAVON-transect- 
 methode. Dit is in 2019 uitgevoerd in de  
 Gasterse Duinen, op het Hijkerveld en het  
 Nijensleekerveld.
– Zoogdieren  In 2019 is een bijdrage geleverd  
 aan de monitoring van dassen en het in kaart  
 brengen van de verspreiding van bevers.
– Vlinders  In 2019 is meegewerkt aan de  
 monitoring van de kwetsbare vlindersoorten  
 zilveren maan, veenbesparelmoervlinder en  
 kommavlinder. Op verschillende terreinen zijn  
 nachtvlinderinventarisaties uitgevoerd.

Vegetatiekarteringen
In 2019 is een vegetatiekartering uitgevoerd 
in het Kattenveen bij Eesergroen. Kartering 
van doelsoortenflora maakt onderdeel uit 
van de SNL-karteringen. Behalve de voor 
de beheertypen vereiste doelsoorten zijn in 
een aantal gevallen per perceel uitgebreidere 
soortenlijsten gemaakt van de verschillende 
grasland-beheertypen. In 2019 is dat onder 
meer gedaan in de gebieden Mandelanden en 
Tusschenwater in het Hunzedal.

Wetenschappelijke Adviescommissie
De Wetenschappelijke Adviescommissie van 
Het Drentse Landschap is in 2019 twee keer 
bij elkaar geweest om projecten, onderzoeken 
en ontwikkelingen te bespreken. In mei stond 
de commissie stil bij de beheerevaluatie van 
Landgoed Vossenberg en werd het terrein 
Bongeveen bezocht waar de effecten van 
vernatting van graslanden door peilverhoging 
werden bediscussieerd. In november besprak de 
Wetenschappelijke Adviescommissie de beheer- 
evaluatie van De Palms en werd een bezoek 
gebracht aan het gebied Wijsterbroek waar een 
project van start gaat om natuurontwikkeling en 
waterberging te combineren.
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Beheer natuurgebieden

Heidebeheer
Vanwege de droge en hete zomer is in 2019 
minder heide en pijpenstrootje gemaaid dan in 
voorgaande jaren. Vanwege de weersomstandig- 
heden groeide er aanmerkelijk minder pijpen- 
strootje op de heidevelden. Uiteindelijk is 
35 hectare heidegebied gemaaid. Deze maaiwerk- 
zaamheden zijn per terrein verspreid en gefaseerd 
uitgevoerd om de structuur en de diversiteit te 
behouden.

Vloeivelden Diependal
Na een analyse van het watersysteem op 
Diependal na twee extreem droge zomers is de 
wateraanvoer aangepast om de vloeivelden beter 
waterhoudend te krijgen.

Beheer graslanden en cultuurlandschap
Voor het tweede opeenvolgende jaar werden we 
geconfronteerd met grote droogte en extreme 
temperaturen. Hierdoor kon in de nazomer 
gemaaid worden op plekken die normaal voor de 
maaimachines moeilijk toegankelijk zijn.
De wetlandmaaier is ingezet bij het beheer van 
het Schrapveen in het Reestdal, het Lofar-gebied 
en de Mandelanden in het Hunzedal. Deze 
apparatuur is nodig vanwege de slechte draag- 
kracht van de bodem in deze terreinen.
In het Lofar-gebied zijn met een grijper bomen 
uit het veen verwijderd. Dit is een nieuwe vorm 
van beheer voor onze stichting.
In de Mandelanden is een rupsmaaier ingezet 
om daar de bosopslag terug te dringen.
Op plaatsen waar van begrazing op maaibeheer 
wordt overgegaan, wordt de afrastering over-

 
bodig. In een aantal gebieden is de afrastering 
dan ook verwijderd.

Met de pachters van graslanden in het Hunzedal 
is gesproken over de wederzijdse ervaringen bij 
het beheer van graslanden. Op basis hiervan is 
gekeken naar mogelijkheden voor aanpassing 
en verbetering hiervan. Hierbij kwam ook de 
onderlinge samenwerking aan de orde.

Beheer van bos- en landschapselementen
Er is in 2019 een groot aantal landschapselemen- 
ten gesnoeid en gedund. Vooral waar ze langs 
waterlopen liggen, is het beheer intensief. De 
medewerkers voeren deze werkzaamheden 
vooral in de winter uit. Daarnaast kost het veel 
tijd om paden en lanen op te schonen 
zodat wandelaars er zonder gevaar gebruik van 
kunnen maken.

Toezicht
Tijdens terreinbezoeken door buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa’s) zijn in totaal 
ongeveer vijftig waarschuwingen gegeven. De 
meeste waarschuwingen werden uitgedeeld aan 
mensen met loslopende honden en fietsers op 
paden waar dit niet is toegestaan. In 2019 hebben 
de boa’s in totaal 25 verbalen uitgeschreven voor 
overtredingen; dat waren er enkele meer dan in 
het jaar daarvoor.
Dat er dit jaar meer afval in natuurgebieden 
gedumpt is, werd waarschijnlijk veroorzaakt 
door een strenger afvalstoffenbeleid van de 
gemeenten. Zeer kwalijk zijn de asbestdum-
pingen. Het opruimen hiervan kost veel geld 
en dit gaat ten koste van het budget voor 
natuurdoelen.

Eigen bedrijven
Het natuurbeheer van Het Drentse Landschap 
gebeurt voor een deel vanuit drie eigen biologi- 
sche bedrijven in Doldersum, Rabbinge en  
Rheebruggen. Ze zijn ondergebracht in Beheer- 
boerderijen BV. In totaal gaat het om ongeveer 
1000 hectare, waarvan 75 hectare akkerland 
en 925 hectare grasland. Stichting SKAL heeft 
vastgesteld dat de drie bedrijven als biologisch 
bedrijf in 2019 aan alle verplichtingen voldaan 
hebben.
In 2019 is het beheer van de eigen bedrijven 
samen met de bedrijfshoofden geëvalueerd en is 
een visie voor de komende jaren opgesteld. Met 
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name hebben we gekeken naar het effect van het 
beheer en naar de bedrijfsmatige aspecten van de 
drie boerderijen. Gebleken is dat de beheerboer-
derijen op een goede manier de kwaliteit en de 
biodiversiteit van het kleinschalige landschap 
weten te verbeteren. De aanpak is bedrijfs-
matig en ecologisch goed te verantwoorden. Op 
basis van de nieuwe visie wordt voor de drie 
beheerboerderijen een bedrijfsplan opgesteld.

Begrazing Schotse hooglanders
Het afkalfseizoen van de Schotse hooglanders 
verliep in 2019 goed. De belangrijkste terreinen 
waar de hooglanders liepen, waren het Hijkerveld,  
het Groote Zand, Takkenhoogte, het Scharreveld 
en Landgoed Vossenberg. Ook lopen er hoog- 
landers op het Ooster- en Westerzand bij Havelte
waar we voor de eigenaar van het terrein samen 
met Natuurmonumenten het begrazingsbeheer 
verzorgen. 
De effecten van de begrazing bleken ook dit 
jaar weer uit de verschillende terreinevaluaties. 
Er kwam onder andere uit dat de begroeiing 
met pijpenstrootje niet te dominant wordt en 
dat er op het veld voldoende ruimte blijft voor 
struikheide en dopheide.

Begrazing schapen
Op een groot aantal terreinen van Het Drentse 
Landschap lopen het jaar rond groepen heide- 
schapen binnen de rasters. In maart en december  
2019 werden we op het Groote Zand bij Hooghalen  
als eerste terrein van Het Drentse Landschap 
geconfronteerd met de aanwezigheid van de 
wolf. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om 
de schapen beter te beschermen. (Zie ook de 
informatie over het maken van een wolvenbeleid 
op pag. 24.)
Al jaren werkt Het Drentse Landschap met 
gescheperde schaapskuddes op het Doldersum- 
merveld en Hijkerveld. Het beheer van de 

kuddes wordt ondersteund door vrijwilligers die 
scheperen of ondersteunende werkzaamheden 
verrichten.
Voor het Doldersummerveld evalueerden we 
in het najaar van 2019 de beheerafspraken 
met medebeheerder Natuurmonumenten. 
Via een app kan de herder laten zien welke 
routes zijn gelopen waardoor duidelijk wordt 
of de aard en intensiteit van de begrazing goed 
zijn. Waar nodig kan worden bijgeschakeld 
door de dieren op bepaalde plaatsen tijdelijk 
extra te laten grazen. Door jaarlijks samen 
met Natuurmonumenten de resultaten van de 
begrazing te bespreken kunnen we ervoor zorgen 
dat het gezamenlijke beheer voldoet aan beider 
verwachtingen.
In het kader van de voorbereiding voor de 
beheerevaluatie van het Hijkerveld is samen 
met de herder de wijze van begrazen besproken 
en geëvalueerd. Hieruit kon geconcludeerd 
worden dat het begrazingsbeheer ook daar naar 
tevredenheid verloopt.

Pacht- en jachtcontracten
In 2019 is in het kader van het beheer van onze 
natuurgebieden ruim 3000 hectare cultuurgrond 
op basis van geliberaliseerde pachtcontracten 
uitgegeven aan 190 agrariërs en 35 particulieren.  
Verder zijn zestien nieuwe jachthuurovereen- 
komsten voor een periode van zes jaar 
afgesloten.

Onderhoud archeologische en historische 
objecten
Op basis van maandelijkse inspectierapporten 
van de plaatselijke toezichthouders zijn in 2019 
bij de hunebedden tal van onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd. Hierbij gaat het vooral 
om het opruimen van zwerfvuil en het maaien 
van de terreintjes rond de hunebedden. Er 
werden dit jaar geen speciale beheerwerkzaam-
heden uitgevoerd.
Op basis van de inspectierapporten van de 
Monumentenwacht zijn de grafheuvels op 
Kampsheide, het Hijkerveld en Landgoed 
Vossenberg vrijgesteld van opslag. Ook zijn op 
het Hijkerveld de grafheuvels en karresporen 
gemaaid.
Sinds een aantal jaren heeft Het Drentse 
Landschap de Emmerschans, de Katshaarschans 
en de Zwartendijksterschans in eigendom. 
De terreinen van de schansen zijn in 2019 
gemaaid en vrijgesteld van opslag. Hierdoor 
is de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de 
monumenten aanzienlijk verbeterd.
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De toestand van onze terreinen in 2019

De toestand van de terreinen van Het Drentse Landschap 
in 2019 geeft een wisselend beeld. Er zijn positieve 
ontwikkelingen te melden, vooral in de nattere gebieden 
waaronder verschillende beekdalen. Aan de andere 
kant heeft 2019 laten zien dat de kwaliteit van onze 
heidevelden en bosgebieden onder druk staat vanwege 
negatieve factoren als droogte en te hoge stikstof- 
belasting. Deze uiten zich onder meer in het verdwijnen 
van soorten.

Bossen
Sommige bossen hebben het moeilijk, zo blijkt in 2019.  
Het gaat vooral om hoger gelegen bosgebieden op zand- 
gronden. De droogte van 2018 en 2019 en de stikstof- 
belasting eisen hun tol en verminderen de vitaliteit van  
de bossen. Dit komt ook tot uiting in de kwetsbaarheid 
voor aantasting door onder andere de letterzetterkever, 
die het op fijnspar voorzien heeft.
Bodemonderzoek in 2019 heeft aangetoond dat bos- 
bodems soms sterk zijn verzuurd waardoor de kwaliteit 
van het bodemleven vermindert en daarmee ook het 
wortelmilieu van bomen en uiteindelijk de bomen zelf 
worden aangetast. 

Heidevelden
Op veel heidevelden speelt een vergelijkbaar verhaal. Ook 
hier hebben droogte/verdroging en verzuring ertoe geleid 
dat de condities voor sommige soorten, waaronder 
karakteristieke flora en vlinders, zo slecht zijn dat ze 

 
verdwijnen. Zo zijn er in 2019 voor het eerst geen hei- 
vlinders, kommavlinders en bruine vuurvlinders meer 
waargenomen op het Drouwenerzand. Er zijn in dit gebied 
sterke aanwijzingen voor een vergaande verzuring van de 
bodem.
Op de meeste heidevelden gaat het slecht met de vlinder-
bevolking, met de heideschrale plantensoorten en met 
een bijzonder dier als de levendbarende hagedis. Deze 
problemen hebben niet zozeer te maken met het beheer, 
maar vooral met verslechterde externe milieuomstandig-
heden.
Door de droogte zijn in 2019 veel vennen op de heide 
langdurig drooggevallen. Dit is op zichzelf een natuurlijk 
verschijnsel, maar nu leiden de lange duur en de omvang 
ervan tot een terugval van soorten die het van vochtige 
milieus moeten hebben.

Graslanden
De vochtige graslanden in de beekdalen, maar ook op 
verschillende van onze landgoederen, laten een redelijk 
goed beeld zien. Onder invloed van het beheer zet de 
verschraling langzaam door. Het doorvoeren van differen-
tiatie in het beheer – ook via de pachters – zorgt voor  
een gestaag toenemen van de variatie in de terreinen. Dit 
geldt zowel voor de plantenvariatie als voor de fauna,  
met name insecten.
In gebieden waar de waterhuishouding hersteld is – bijvoor- 
beeld in de middenloop van de Reest en in de Mande- 
landen en het Lofar-gebied in het Hunzedal – zien we 
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ook in 2019 een doorgaande trend van vernatting en 
verbetering van de kwaliteit van hooiland- en schraal-
landvegetaties. In gebieden als De Stroeten bij Zweeloo 
waar dat minder goed lukt, blijft de ontwikkeling soms 
hangen, zo is in 2019 opnieuw gebleken.

Moerasgebieden
De moerasgebieden laten een wisselend beeld zien. Zo 
hebben de vloeivelden van Diependal bij het Hijkerveld 
veel last gehad van de twee droge zomers waardoor grote 
delen van de voormalige vloeivelden droog kwamen te 
staan. Op zo’n moment verdwijnt ook de aantrekkings-
kracht voor veel vogels. Door het wateraanvoersysteem 
aan te passen zijn de droogteproblemen voor de komende 
jaren verholpen.
In ons nieuwe, 340 hectare grote moerasgebied 
Tusschenwater in het Hunzedal is fraai te zien hoe snel 
met name vogels op nieuwe mogelijkheden reageren. 
Er hebben zich in 2019 tientallen nieuwe soorten 
broedvogels gevestigd waaronder zeer bijzondere als 
de bruine kiekendief, de kluut, de geoorde fuut en de 
waterral.

Nieuwe natuur
De aankoop en inrichting van natuurgebieden in het kader 
van de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland zijn 
in 2019 verder voorbereid. Dit proces verloopt nog vrij 
langzaam. In het gebied Paardentangen in het Hunzedal 
en het Wijsterbroek langs het Oude Diep wordt nieuwe 
natuur ingericht. In Wijsterbroek gaat het om omvorming 
van grasland naar broekbos, een type natuur dat vroeger  
veel algemener was in de beekdalen en nu in de midden- 
loop van het Oude Diep opnieuw een plek krijgt. Verder 
is eind 2019 de herinrichting van het Bongeveen gestart. 

Hier kunnen zich in de toekomst aan de zuidzijde van 
het gebied door vernatting graslanden ontwikkelen tot 
soortenrijk vochtig hooiland.

Opvallende soorten
– Wolf  In 2019 deed de wolf zich gelden in enkele

terreinen van Het Drentse Landschap door het doden 
van schapen. Het lijkt een kwestie van tijd voordat zich 
in Drenthe een of enkele roedels zullen vormen. Voor 
Het Drentse Landschap zijn deze gebeurtenissen het 
sein geweest om een plan te gaan opstellen voor al 
haar door schapen begraasde terreinen hoe we kunnen 
omgaan met de komst van de wolf.

– Rode wouw  De rode wouw is een grote roofvogel die
sinds eind jaren zeventig niet meer in Nederland 
broedde. De rode wouw is bezig terug te keren, ook 
in Drenthe. In 2019 broedden ze weer op een aantal 
plekken in Drenthe, onder andere in het Reestdal.

– Bever  De bever voelt zich nog steeds prima thuis in het
Hunzedal en heeft inmiddels ook de overstap gemaakt 
naar de Drentsche Aa. Binnen Drenthe zorgen ze niet 
of nauwelijks voor overlast. Maar een uitbreiding 
richting de lage gebieden van Groningen brengt voor 
waterschap Hunze en Aa’s onacceptabele risico’s 
op overlast met zich mee. Er wordt gewerkt aan een 
‘bever-managementplan’ voor Groningen en Drenthe. 
Insteek is om enerzijds de beverpopulatie gezond 
en vitaal te houden en anderzijds de vestiging op 
risicovolle plekken tegen te gaan. Het plan wordt op 
initiatief van de beide provincies uitgewerkt samen met 
de waterschappen. Het Drentse Landschap is er als 
adviseur nauw bij betrokken.
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1.5 Beleidsontwikkeling

Stikstofcrisis
De stikstofcrisis heeft nadrukkelijk haar stempel 
gedrukt op het jaar 2019. In mei werd door de 
uitspraak van de Raad van State het Nederlandse 
stikstofbeleid in de vorm van het Programma 
Aanpak Stikstof onderuit gehaald. De inspan- 
ningen in het kader van het PAS hebben niet 
geleid tot de noodzakelijke vermindering van de 
stikstofbelasting, aldus de Raad van State.
De effecten van de stikstofbelasting zijn al 
jarenlang zichtbaar in de natuurgebieden van 
Het Drentse Landschap, met name in de heide- 
en veengebieden. Ze zijn nu pas daadwerkelijk 
onderwerp geworden van het maatschappelijk 
debat. De noodzaak tot het terugdringen van 
de stikstofbelasting is een feit. In 2019 bleef er 
veel onduidelijkheid over de maatregelen die de 
overheid wil nemen om dit nieuwe stikstofbeleid 
te realiseren.

Natuurinclusieve landbouw
Dankzij de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit 
van de Groenmanifestpartners en de Regiodeal 
Natuurinclusieve Landbouw is er in 2019 meer 
aandacht ontstaan voor de omvorming naar 
een meer natuurinclusieve vorm van landbouw, 
ook wel kringlooplandbouw genoemd. Het 
Drentse Landschap is in Drenthe nauw bij deze 
ontwikkelingen betrokken.
Samen met een aantal biologische boeren in 

het Hunzedal en bij De Kleibosch proberen we 
hun landbouwgronden en onze natuurgebieden 
meer in samenhang te beheren. Vanuit onze 
beheerboerderijen, waar al meer dan dertig 
jaar extensieve landbouw ten behoeve van het 
natuurbeheer plaatsvindt, wisselen we kennis uit 
met boeren in de directe omgeving.

Landschapsvisie Hunze
In 2019 heeft Prolander samen met de gebieds-
partners de Landschapsvisie Hunze gemaakt om 
de Hunzevisie uit 2016 te actualiseren en verder 
uit te werken. De nieuwe visie richt zich op het 
gehele dal van de Hunze, dus ook op gebieden 
buiten het Natuur Netwerk Nederland. Met 
name nieuwe beleidsthema’s als de energietran-
sitie en natuurinclusieve landbouw, maar ook 
het recreatief gebruik van het Hunzedal zijn in 
het document uitgewerkt.
Dankzij deze Landschapsvisie Hunze kan ook 
voor de gebieden rond het in te richten Natuur 
Netwerk Nederland worden gekeken naar meer 
samenhang tussen natuur en overige functies. 
Het realiseren van de natuurdoelen blijft de 
belangrijkste opgave, maar met deze landschaps-
visie is ook geprobeerd deze opgaven in een 
bredere context te plaatsen.
Naast de inzet voor natuurgebieden met hoge 
potenties worden in de Landschapsvisie Hunze 
ook mogelijkheden verkend om in enkele 
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gebieden met beperktere natuurpotenties met de 
grondeigenaren te kijken naar het realiseren van 
water- en natuurdoelen. Hiervoor is een pilot 
opgestart voor het Achterste Diep. Deze wordt 
gecombineerd met het gebied Bronnegermaden, 
waar Het Drentse Landschap al veel gronden in 
haar bezit heeft. Hier zal de inzet gericht zijn  
op het maximaal benutten van de hoge natuur- 
potenties.

Veenoxidatie Valthermond
In 2019 is onder leiding van waterschap Hunze 
en Aa’s verder gewerkt aan het pilotproject 
Veenoxidatie bij Valthermond. Hierin zoeken de 
betrokken partijen naar mogelijkheden om de 
effecten van mineralisatie en het inklinken van 
het veen en daarmee maaivelddaling tegen te 
gaan.
De Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Het 
Drentse Landschap voelden het meest voor 
een integrale aanpak om zo de belangen van 
landbouw, waterbeheer, natuur en landschap zo 
goed mogelijk te laten samengaan. Helaas heeft 
de provincie in 2019 vooralsnog voor een meer 
sectorale insteek gekozen en is vooral gezocht 
naar technische waterbeheermaatregelen om 
de effecten van veenoxidatie op de landbouw-
functie te verminderen. We hopen de provincie 
in 2020 alsnog te kunnen overtuigen van de 
noodzaak van een integrale oplossing.

Wolvenbeleid
In 2019 werden voor het eerst schapen 
in terreinen van Het Drentse Landschap 
aangevallen en gedood door wolven. We zijn 

begonnen met het maken van een wolvenbeleid 
voor alle natuurgebieden waar schapen grazen. 
Dit beleid moet duidelijk maken of schapen- 
begrazing kan worden gehandhaafd, eventueel 
met aanvullende maatregelen. Het betreft 
hier zowel de kuddes binnen een raster als de 
gescheperde kuddes.

Samenwerking Natuur- en Milieufederatie 
Drenthe
De nauwe samenwerking met de Natuur- en 
Milieufederatie Drenthe heeft ook in 2019 haar 
nut bewezen. Samen konden we vanuit de sector 
natuur en landschap bij belangrijke maatschap-
pelijke ontwikkelingen een adequate inbreng 
leveren.

Zonneparken
De rijksregeling Stimulering Duurzame Energie- 
productie is een belangrijk middel om duurzame 
energie te stimuleren. Drenthe is in 2019 
geconfronteerd met nogal wat negatieve kanten 
van de regeling. Zo is het bijvoorbeeld aantrek-
kelijk om op grote schaal landbouwgrond te 
gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Dit had met name tot gevolg dat in de gemeenten 
Borger-Odoorn en Hoogeveen plannen voor 
forse parken in procedure werden gebracht. 
Hier blijken de subsidieregeling en de beschik-
baarheid van landbouwgrond de sturende 
factoren te zijn, terwijl de afwegingen in het 
kader van de ruimtelijke ordening nauwelijks 
aan bod kwamen. 
In 2019 werd bij de ontwikkeling van zonnepar- 
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ken de regierol vooral bij de gemeenten gelaten 
waardoor de belangentegenstelling tussen 
bewoners en belanghebbenden aangewakkerd 
werd. Aandacht voor een inbreng vanuit de 
sector natuur en landschap was er nauwelijks. 
Ook het provinciale beleid, zoals de gebieds- 
processen voor de natuuropgaven in het Hunze- 
dal en het pilotproject Veenoxidatie, kreeg 
hierdoor te maken met ontwikkelingen die haaks 
staan op de doelen vanuit die gebiedsprocessen. 
Het zou dan ook wenselijk zijn geweest als de 
provincie Drenthe de regie meer in handen had 
genomen.
Voor de Natuur- en Milieufederatie Drenthe 
en Het Drentse Landschap betekende dit een 
lastige afweging bij de gezamenlijke inzet: een 
principiële opstelling om verkeerde keuzes te 
voorkomen en om meer regie van de overheid 
te vragen? Of juist een pragmatische benadering 
om te proberen enige ecologische winst te 
behalen bij het realiseren van de plannen? Voor 
dat laatste bleken de marges uitermate smal 
omdat de subsidieregeling het aantrekkelijk 
maakt om de grond maximaal met zonnepanelen 
te beleggen.
In de gemeente Borger-Odoorn hebben we bij  
het plan voor het gebied Paardetangen bij  
Buinerveen in het Hunzedal voor de pragmatische  
weg gekozen. Het bleek hier mogelijk de zone 
langs het Achterste Diep een natuurbestemming 
te geven. Voor het plan bij Exloo was er geen 
andere optie dan de gang naar de Raad van 
State. Met name omdat hier op geen enkele wijze 
inhoud werd gegeven aan de problematiek van 
de veenoxidatie en de ligging van het plan t.o.v. 
van het Natuur Netwerk Nederland.
In de gemeente Hoogeveen werden bij het 
Zwarte Water in Pesse twee aaneensluitende 
gebieden ontwikkeld met een gezamenlijke 
oppervlakte van meer dan 60 hectare. Voor het 
eerste plan kon uiteindelijk overeenstemming 
worden bereikt na een aantal aanpassingen. Voor 
het tweede plan bleek dit niet mogelijk zodat hier 
uiteindelijk voor de gang naar de rechter moest 
worden gekozen.
Concluderend kunnen we over 2019 stellen 
dat zonne-energie een essentiële zaak voor de 
toekomst is, maar dat het proces in Drenthe 
vooral tijdrovend en stuurloos lijkt. Zoals het er 
nu naar uitziet, zullen door gebrek aan draagvlak 
en te weinig aandacht voor natuur en landschap 
de gevolgen in het landelijk gebied averechts 
uitpakken en zullen de ontwikkelingen een 
negatief effect hebben op de kwaliteit van het 
Drentse landschap.

Bestemmingsplannen
Samen met de Natuur- en Milieufederatie 
Drenthe heeft Het Drentse Landschap 
gereageerd op enkele nieuwe bestemmings-
plannen.
– Borger-Odoorn  De gemeente presenteerde

een nieuw bestemmingsplan voor het 
buitengebied Borger-Odoorn. Ondanks onze 
bezwaren bleken de eigendommen van Het 
Drentse Landschap in het Hunzedal vaak 
niet tot natuurgebied te zijn bestemd. Na 
bestuurlijk overleg is besloten af te zien van 
een beroep bij de Raad van State, maar zal 
het college van B en W de bestemming alsnog 
aanpassen via zijn wijzigingsbevoegdheid.

– Hoogeveen  Een nieuw bestemmingsplan
wilde het mogelijk maken op het voormalig 
hockeyterrein in het Spaarbankbos woning- 
bouw te realiseren. Het Drentse Landschap 
zou het liefst woningbouw op deze land- 
schappelijk fraaie locatie in het bos willen 
voorkomen, maar dit bleek juridisch niet 
haalbaar. Daarom is ingezet op zo goed 
mogelijke randvoorwaarden voor woningbouw 
in het bestemmingsplan.

– Meppel  Samen met de Natuur- en Milieu-
federatie Drenthe is een bijzonder traject 
doorlopen bij het bestemmingsplan voor het 
nieuwe ziekenhuis van Meppel. Zorgpunten 
hierbij waren aanvankelijk de toekomst van 
het huidige ziekenhuisterrein en een goede 
landschappelijke inpassing voor het nieuwe 
ziekenhuis aan de rand van het Reestdal. 
Mede dankzij onze inbreng bleek het mogelijk 
om een perceel grasland buiten het eigenlijke 
bestemmingsplan te benutten voor een goede 
landschappelijke inpassing. Dit gebiedje 
heeft tevens een functie gekregen voor het 
opvangen van water. Dit inpassingsplan is nu 
gekoppeld aan het bestemmingsplan en zorgt 
ervoor dat er straks vanuit het ziekenhuis een 
fraaier zicht op het landschap ontstaat en dat 
het nieuwe ziekenhuis vanuit het Reestdal 
minder zal opvallen.

– Westerveld  Deze gemeente presenteerde
een nieuw bestemmingsplan Buitengebied 
Westerveld. Omdat het een sterk conserverend  
plan bleek, was een beroepsprocedure hier 
niet aan de orde.

Fietspad Stiggeltie N48
Het Drentse Landschap werd dit jaar inmiddels 
voor de derde keer geconfronteerd met een 
voorstel van de gemeente De Wolden om een 
fietspad over het ecoduct Stiggeltie over de N48 
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aan te leggen. Een fietspad over het Stiggeltie 
zal ernstig afbreuk doen aan de bijzondere 
natuurfunctie van dit ecoduct dat op basis van 
overheidsbeleid tot stand is gekomen. Bovendien 
was de twee voorgaande keren al duidelijk dat 
een fietspad over het ecoduct geen daadwerke-
lijke oplossing zou zijn voor de verkeersproble-
matiek.
Het Drentse Landschap is formeel nooit op 
de hoogte gebracht van de plannen van de 
gemeente. Hetgeen op zijn minst vreemd is, 
omdat de stichting de beheerder is van het 
ecoduct.

Contacten provincie
Het Drentse Landschap heeft in 2019 verschil-
lende keren via bestuurlijk overleg contact gehad 
met gedeputeerden van de provincie Drenthe. 
Henk Jumelet en Hans Kuipers hebben de 
groene organisaties regelmatig geïnformeerd 
over de ontwikkelingen rond de stikstofproble- 
matiek. Daarnaast is het Programma van Eisen  
voor 2020 in het kader van de Algemene 
Subsidie Verordening in een bestuurlijk overleg 
met gedeputeerde Jumelet besproken.
Op 24 mei bezocht commissaris van de Koning 
Jetta Klijnsma op uitnodiging van de bewoners 
en Het Drentse Landschap het gebied Eesinge bij 
Meppel. Tijdens het bezoek was er aandacht voor 
een gezamenlijke inzet voor het behoud van de 
historische boerderijen, waaronder het Hospice 
Meppel in boerderij Eesinge, en het bijzondere 
landschap langs de Reest.

Contacten gemeenten
Eind augustus bracht de bijna voltallige 
gemeenteraad van Assen een bezoek aan het 
Duurzaamheidscentrum Assen en het Asserbos. 
Ze werden door medewerkers van Het Drentse 
Landschap geïnformeerd over de voortgang van 
het beheer.
Het college van B en W van de gemeente 
Noordenveld bracht in november een werk- 
bezoek aan de molen Woldzigt in Roderwolde en 
het nabijgelegen natuurgebied De Kleibosch. Ook 
hier verzorgden medewerkers en vrijwilligers  
een rondleiding.

Contacten Commissie Landelijk Gebied
Tijdens drie vergaderingen van de provinciale 
Commissie Landelijk Gebied werden onder 
andere de volgende onderwerpen behandeld:
– Programma Natuurlijk Platteland
– relatie ontwikkeling zonneparken en gebieds- 
 opgaven

– stikstof- en PFAS-crisis
– Ontwikkelagenda Melkveehouderij
– Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit
– gevolgen droge zomers
– Panorama Drenthe

Contacten waterschappen
Op bestuurlijk niveau zijn in 2019 verschillende 
gesprekken gevoerd met de waterschappen 
Drents-Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s, 
Noorderzijlvest en Vechtstromen. Belangrijkste 
gespreksonderwerpen waren:
– het evalueren van de droogteperiode (Hunze 
 en Aa’s)
– de veenoxidatieproblematiek (Hunze en Aa’s)
– de inrichting van een gecombineerd water-
 bergings- en natuurgebied in het brongebied 
 van het Oude Diep (Drents-Overijsselse Delta)
– de mogelijkheden van peildifferentiatie en een 
 evaluatie van de inrichting van De Onlanden 
 (Noorderzijlvest)

Contacten LandschappenNL
De directeuren van LandschappenNL komen 
jaarlijks vier tot zes keer bij elkaar. Belangrijke 
onderwerpen in 2019 waren:
– Buitenleven BV
– droogteproblematiek
– functioneren LandschappenNL
– nieuwe cao
– stikstofcrisis
– SNL en SNL-certificering
– waterschapslasten
– ontwikkelingen Gemeenschappelijk 
 landbouwbeleid
– veranderingen bij Centraal Bureau 
 Fondsenwerving
– samenwerking met Nationale Postcode Loterij

Samenwerking Landschapsbeheer Drenthe
De organisatorische samenwerking met 
Landschapsbeheer Drenthe is in 2019 vervolgd, 
vooral op het gebied van receptie en communi-
catie.
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2.1 Projecten

Restauratie Oldengaerde
Na een jarenlange voorbereiding kon begin 2019 
dan eindelijk gestart worden met de restauratie 
en herbestemming van de havezate Oldengaerde 
bij Dwingeloo. De uitvoering van het project 
verliep voorspoedig, ondanks tegenslagen in 
de vorm van onvoorziene gebreken en het 
aantreffen van asbest.
Tijdens de uitvoering moesten tal van keuzes 
worden gemaakt, waarbij binnen het bouwteam 
goed is samengewerkt. Vanwege de omvang en 
complexiteit duurt de restauratie iets langer dan 
voorzien. De verwachting is dat de oplevering 
medio 2020 zal plaatsvinden.
Een bijzonder onderdeel van het restauratie- 
project is het herstel van het aanwezige goud- 
leerbehang. Goudleer bestond uit kalfsleer 
waarin met stempels een reliëf werd 
aangebracht. Na het aanbrengen van bladzilver 
en pigmenten werd het leer afgewerkt met een 
goudvernis. Goudleer werd in Nederland vooral 
in de zeventiende en begin achttiende eeuw 
veel toegepast in huizen van voorname lieden. 
Het materiaal verloor aan populariteit door de 
komst van geschilderde behangsels en later door 
het goedkope papieren behang. Veel goudleer is 
verloren gegaan waardoor het materiaal nu zeer 
zeldzaam is geworden.
Voor het landgoed Oldengaerde is er een ontwerp  
gemaakt voor de restauratie en herbestemming 
van het bouwhuis. De restauratie hiervan is 
voorzien in 2020.
Er is voor het landgoed een plan gemaakt voor 
een parkeervoorziening. Een eerder plan dat 
geprojecteerd was op de overtuin, is ingetrokken 
vanwege bezwaren door omwonenden.
De restauratie van Oldengaerde wordt gesteund 

door bijdragen van het rijk, de provincie, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, het Dinamofonds 
en de Gravin van Bylandtstichting.

Tuinhuisje Noorderduinen Roderesch
In het natuurgebied Noorderduinen bij Roderesch  
staat een klein tuinhuis in het bos. Het hoorde 
oorspronkelijk bij de vakantiewoning van de 
familie Landweer. Net als de vakantiewoning 
stamt het tuinhuisje uit de jaren twintig en is het 
cultuurhistorisch waardevol. Vanwege de slechte 
staat was restauratie noodzakelijk. Dit herstel is 
in 2019 uitgevoerd.

Onderzoek Overcingel
Na de overdracht van Overcingel is direct 
een begin gemaakt met het voorbereiden van 
plannen voor het toekomstig gebruik van het 
huis en de schuur. Ook is er historisch onderzoek 
uitgevoerd, onder meer naar het interieur. Om 
te voorkomen dat Overcingel lange tijd leeg zou 
staan zijn de gebouwen anti-kraak verhuurd.

Driessenhuis Ruinerwold
Er is een plan gemaakt voor de restauratie 
en renovatie van de keuterij Driessenhoes 
bij Ruinerwold. Deze bijzondere boerderij 
heeft Leon Driessen in 2010 aan Het Drentse 
Landschap geschonken. Driessen is er tot zijn 
overlijden in 2018 blijven wonen. Hij is 91 jaar 
geworden en was een markante persoonlijkheid 
met een bewogen leven. In Ruinerwold bouwde 
hij in de loop van tientallen jaren zijn eigen 
paradijs.
Na het overlijden van Leon Driessen is Het 
Drentse Landschap gestart met een plan voor 
restauratie. Het huis is toe aan herstel en 
verduurzaming. Daarbij worden uiteraard de 
historische waarden en de ‘geest van de plek’ 
behouden.

Bruntingerhof Orvelte
De plannen voor de herbestemming van de 
Bruntingerhof in Orvelte tot informatiecentrum 
hebben in 2019 vorm gekregen. Op basis van 
waardenstellend onderzoek hebben we een plan 
gemaakt dat zo weinig mogelijk afbreuk doet aan 
de historische waarde van het monument. Het 
plan moet ervoor zorgen dat de Bruntingerhof 
een aantrekkelijk informatiecentrum wordt voor 
iedereen die meer over Orvelte en het Drentse 
esdorpenlandschap wil weten.
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2.2 Verwerven erfgoed

Landgoed Overcingel Assen
De schenking van Landgoed Overcingel in 
Assen door de familie Van Lier Lels kan als een 
hoogtepunt in de geschiedenis van de stichting 
worden beschouwd. De eigenaren hebben blijk 
gegeven van zeer veel vertrouwen door de 
verantwoordelijkheid voor dit fraaie, maar ook 
uiterst kwetsbare familiebezit midden in de 
stad Assen aan Het Drentse Landschap over 
te dragen. Zowel in de pers als vanuit de Asser 
bevolking was hiervoor veel aandacht. Zie meer 
informatie over Landgoed Overcingel op pag. 34.

Molens gemeente Coevorden
Eind 2019 zijn drie molens van de gemeente 
Coevorden overgedragen. Het ging om De Hoop 
in Wachtum, Albertdina in Noord-Sleen en 
De Arend in Coevorden. De overdracht is het 
resultaat van de overeenkomst die eind 2018 
met de gemeente Coevorden is gesloten over 
de overdracht van de zeven molens van de 
gemeente.

Luchtwachttoren 7Z3 Schoonebeek
Medio 2019 vond de overdracht plaats van 
Luchtwachttoren 7Z3 in Schoonebeek aan Het 
Drentse Landschap. In de jaren daarvoor is dit 
provinciale monument door de Stichting Drents 
Monument verworven en gerestaureerd.

Luchtwachttoren 7Z3 is een bijzonder monument 
uit de Koude Oorlog. Het Korps Luchtwacht-
dienst heeft de toren laten bouwen om laag- 
vliegende vijandelijke vliegtuigen te kunnen 
signaleren. De toren staat bij het Schoonebeker 
Diep vlak bij de Duitse grens. De luchtwacht-
toren heeft zijn oude functie als uitkijktoren 
teruggekregen. Een enthousiaste groep vrijwil-
ligers beheert de toren en stelt deze op gezette 
tijden open voor bezoekers.

Woltingehoeve Hollandscheveld
Eind 2019 heeft Het Drentse Landschap de  
achttiende-eeuwse Woltingehoeve aan het  
Hollandscheveldse Opgaande in Hollandscheveld  
in bezit gekregen. De boerderij met stookhok 
en schuur hoort tot de oudste boerenbedrijven 
in de regio. De boerderij is aangewezen als 
rijksmonument. De oud-eigenaren blijven op de 
Woltingehoeve wonen.

Veenhuizen
Samen met de organisatie BOEi en de Nationale 
Monumentenorganisatie heeft Het Drentse 
Landschap in 2019 verdere stappen gezet om 
te komen tot een mogelijke overname van de 
monumenten van Veenhuizen. Veenhuizen is 
een complex en uniek ensemble. De route naar 
een eventueel eigenaarschap moet zorgvuldig 
worden afgelegd. De procedure is in volle 
gang en moet in de loop van 2020 zijn beslag 
krijgen. Indien er overeenstemming met het 
Rijksvastgoedbedrijf wordt bereikt, zal er een 
nieuwe stichting worden opgericht.

Initiatieven
Ook in 2019 is Het Drentse Landschap regelmatig 
benaderd met de vraag of wij het eigendom 
van bepaalde gebouwen wilden overnemen. 
Soms ging het om historische woonhuizen of 
boerderijen die al via een makelaar te koop 
waren gezet. Conform ons beleid zijn we hierop 
niet ingegaan. Voor een duurzame instand-
houding van monumentaal erfgoed is het 
belangrijk dat de verkopende partij bereid is de 
marktconforme voorwaarden te verlaten en het 
belang van instandhouding voorop te stellen.
In 2019 is een aantal malen contact geweest met 
eigenaren van kerkgebouwen. Het lukt kerkelijke 
gemeenten soms niet meer om alle kerken die 
men in eigendom heeft, open te houden en in 
goede conditie.



30

337
GEBOUWDE OBJECTEN

VERDEELD OVER 
134 ADRESSEN

MOLENS BOUWHUIZEN

KERKEN

SCHAAPSKOOIEN

HAVEZATEN/LANDHUIZEN

OVERIGE OBJECTEN83

BOERDERIJEN OF 
KEUTERIJEN

62

STOOKHOKKEN26

6

113

20

9

7

6

5

HUIDIG GEBRUIK

verhuurd
als
woning

75

verhuurd
als
bedrijf

48

verhuurd
als woning 
en bedrijf

40

vakantie-
woning18

ingebruik-
geving46

erfpacht28

eigen
gebruik39

leegstaand
18

overig25

WOONHUIZEN

SCHUREN OF STALLEN

106 
RIJKSMONUMENTEN

9 
PROVINCIALE MONUMENTEN

5 
GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

105 
KARAKTERISTIEKE/
BEELDBEPALENDE 

GEBOUWEN

OUDERDOM
ERFGOED
HDL/SODK

15e/16e eeuw

17e eeuw

18e eeuw

19e eeuw

eerste helft 20e eeuw

tweede helft 20e eeuw

21e eeuw

5

10

42

82

71

88

38

HET DRENTSE LANDSCHAP
CULTUREEL ERFGOED

30



HET DRENTSE LANDSCHAP
CULTUREEL ERFGOED

31

2.3 Beheer gebouwen en erven

Onderhoud gebouwen
In 2019 is er aan verschillende panden van 
Het Drentse Landschap regulier onderhoud 
uitgevoerd. Veelvoorkomende en regelmatig 
terugkerende werkzaamheden zijn schilderwerk 
en rietwerk. Dergelijke onderhoudswerkzaam-
heden worden gestuurd vanuit onze meerjaren-
onderhoudsplanning.
Naast dit reguliere onderhoud zijn er ook tal 
van onvoorziene onderhoudsklussen. Soms 
zijn deze plotselinge problemen snel en 
eenvoudig op te lossen, soms vragen ze meer 
tijd en vooral ook meer geld. Zo werden we het 
afgelopen jaar geconfronteerd met omvangrijke 
vochtproblemen in een van de boerderijen op 
Rheebruggen. Pas na veel onderzoek, tal van 
gesprekken met deskundigen en experimenten 
kon de bron van het probleem worden 
achterhaald en werd de schade hersteld.

Onderhoud erven en tuinen
In het voorjaar is een enthousiaste groep vrijwil-
ligers aan de slag gegaan met het onderhoud van 
de monumentale tuin van Oldengaerde. Op basis 
van een onderhoudsplan en onder leiding van 
een ‘tuinbaas’ worden door deze enthousiaste 
tuinlieden in principe elke dinsdagmiddag de 
handen uit de mouwen gestoken. Het Drentse 
Landschap is dankbaar voor het feit dat deze 

vrijwilligers bereid zijn om de bijzondere tuin in 
stand te houden. Dat geldt uiteraard ook voor de 
vrijwilligers die op andere plekken actief zijn, 
zoals op Landgoed Overcingel in Assen.

Verhuur
In 2019 hebben betrekkelijk weinig huurmutaties 
plaatsgevonden in de panden van Het Drentse 
Landschap.
De vakantiewoning in Huis ter Hansouwe is 
verhuurd aan de bewoners van het huis die 
de vakantiewoning zelf in exploitatie hebben 
genomen. Hiervoor is gekozen omdat de 
verhuurresultaten via Buitenleven Vakanties 
achterbleven.
In Orvelte is het Nije Huus aan het Melkwegje 
verhuurd aan het Jan Kruismuseum, nadat de 
vorige huurder was vertrokken naar een locatie 
in Westerbork. Het Jan Kruismuseum is een 
waardevolle aanvulling op het museale aanbod 
in het monumentendorp.

Vakantiewoningen Buitenleven
De verhuur van onze vakantiewoningen via 
Buitenleven Vakanties heeft het ook in 2019 
goed gedaan. De gemiddelde bezetting viel in 
2019 hoger uit dan het voorgaande jaar, namelijk 
71 procent tegenover 66 procent. Een prachtig 
resultaat met de kleinere vakantiewoningen als 
uitschieters, een beeld dat we de afgelopen jaren 
steeds zien. De gemiddelde klanttevredenheid 
steeg licht, namelijk van een 8,5 naar een 8,6. 
Alle vakantiewoningen scoren een ruime 8. Deze 
cijfers zijn al jaren heel stabiel.
Begin 2019 is de verbouwing van Huis Landweer 
bij Roderesch tot vakantiewoning afgerond. Na 
de inrichting, die in eigen beheer is uitgevoerd, 
is de vakantiewoning in gebruik genomen. De 
verhuur liep vanaf het begin goed. Verder is de 
inrichting van het Schepershuisje en van het 
Kleinste Huisje verbeterd.
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2.4 Beleidsontwikkeling

Erfgoedberaad
Samen met Stichting Drents Monument heeft 
Het Drentse Landschap in 2019 het voortouw 
genomen om het Erfgoedberaad in Drenthe 
nieuw leven in te blazen. In het beraad over- 
leggen de erfgoedorganisaties die in Drenthe 
actief zijn over actuele zaken en het beraad 
fungeert als platform om kennis te delen.
Als fundament voor het nieuwe Erfgoedberaad 
hebben we met Stichting Drents Monument 
het Drents Erfgoedmanifest opgesteld. In het 
manifest staan elf speerpunten die opgepakt 
zouden moeten worden voor behoud en 
versterking van het Drentse materiële erfgoed.

Contacten met provincie
Net als in de voorgaande jaren vond er in 2019 
regelmatig overleg plaats met de provincie, zowel 
meer beleidsmatig van aard als over projecten op 
het gebied van restauratie en herbestemming. De 
provincie Drenthe is onze belangrijkste partner 
op dit punt. Restauratie- en herbestemmings-
projecten dienen naast economische belangen 
(werkgelegenheid in de bouw, de recreatiesector 
en het midden- en kleinbedrijf), ook belangen 
op het gebied van scholing (leerlingstelsel, 
ontwikkeling restauratiedeskundigheid) en 
behoud van ruimtelijke kwaliteit en identiteit. 
Op deze gebieden vallen de belangen van de 
provincie en van Het Drentse Landschap samen.

Actieve cultuurparticipatie
In de gesprekken met de provincie is gesproken 
over de rol van Het Drentse Landschap bij het 
stimuleren van actieve cultuurparticipatie. Deze 
rol heeft ze bijvoorbeeld bij de kerken en molens. 
Het dagelijks beheer van deze monumenten 
wordt verzorgd door plaatselijke commissies. 
Hierin dragen vrijwilligers zorg voor het dagelijks 
beheer, pr en voorlichting, het regelmatig 
organiseren van activiteiten en evenementen 
enzovoort.
Kerken en molens zijn op deze manier van groot 
maatschappelijk belang. Ze zijn niet alleen de 
identiteitsdragers voor een dorp of regio, maar 
fungeren ook als ontmoetingsplek voor de lokale 
gemeenschap waardoor de sociale cohesie wordt 
versterkt. Bovendien zijn molens en kerken 
belangrijke toeristisch-recreatieve voorzieningen 
waar jaarlijks vele bezoekers op afkomen.
De kosten die Het Drentse Landschap maakt 
voor het ondersteunen en begeleiden van de 
vrijwilligers die zich met de kerken en molens 
bezighouden, nemen al jaren toe, terwijl er 
voor onze stichting nauwelijks een financiële 
vergoeding tegenoverstaat. Het Drentse 
Landschap onderzoekt mogelijkheden om deze 
kosten in de toekomst te kunnen dekken.

Masterplan Orvelte
Net als in voorgaande jaren heeft Het Drentse 
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Landschap een actieve rol gespeeld in de project-
groep die het Masterplan Orvelte voorbereidde. 
In 2019 is dit masterplan vastgesteld. Ook zijn 
er voorbereidingen getroffen voor de oprichting 
van een dorpscoöperatie die het masterplan in 
uitvoering gaat nemen.
Het Drentse Landschap overweegt om bepaalde 
beheertaken aan de toekomstige dorpscoöperatie 
over te dragen, zoals het beheer van de brink en 
de parkeerplaatsen van het dorp. De kerntaak 
van onze stichting is het beheren van de 
monumenten in het dorp en dat blijft uiteraard 
de taak van Het Drentse Landschap.

Inventarisatie en analyse gebouwenbezit
Sinds jaar en dag werkt Het Drents Landschap 
samen met de Monumentenwacht, die voor al 
onze gebouwen de bouwkundige staat periodiek 
inspecteert. Deze gegevens komen in het 
vastgoedbeheersysteem O Prognose waardoor 
het onder andere mogelijk wordt onderhouds-
werkzaamheden op een planmatige wijze uit te 
voeren.
In 2019 zijn een uitgebreide inventarisatie en 

analyse van ons gebouwenbezit afgerond. De 
analyse was onder meer nodig als onderlegger 
voor een nieuw meerjarenbeleid. Een opvallende 
uitkomst is de behoefte aan een verdere verduur-
zaming. Veel panden worden nog traditioneel 
verwarmd en zijn onvoldoende geïsoleerd. De 
komende jaren zal een inhaalslag nodig zijn om 
de conditie van ons gebouwenbezit weer op orde 
te krijgen.

Meerjarenbeleid
In 2019 is een begin gemaakt met het formuleren 
van een nieuw meerjarenbeleid. Uiteraard speelt 
de instandhouding van ons erfgoed daarin 
een belangrijke rol. In de afgelopen jaren is de 
organisatie op dit punt steeds verder geprofessio- 
naliseerd.
De positie van Het Drentse Landschap als 
monumentenorganisatie is de afgelopen jaren 
versterkt. Het nieuwe beleid zal erop gericht 
zijn de goedlopende zaken te behouden en te 
versterken en ruimte te bieden aan nieuwe 
ontwikkelingen.
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Landgoed Overcingel

Begin 2019 overleed Henk van Lier Lels, de markante 
eigenaar en bewoner van Landgoed Overcingel aan de 
rand van de Asser binnenstad. Voor zijn overlijden waren 
er gesprekken met onze stichting over het behoud in de 
toekomst. De erfgenamen zetten die gesprekken voort 
en al snel bleek dat onze doelstellingen gelijk liepen. Op 
15 juli 2019 werd dit bekrachtigd door de overdracht van 
het landgoed aan onze stichting. Het overnemen van dit 
bijzondere landgoed past in alle opzichten bij de taken 
en doelstellingen van Het Drentse Landschap.

Over de singel
Landgoed Overcingel werd gesticht in de jaren 1777-1778. 
Het was Johannes van Lier, de toenmalige ontvanger- 
generaal van Drenthe, die opdracht gaf voor de aanleg 
van het landgoed en de bouw van het huis. De naam van 
het landgoed refereert aan de ligging, namelijk aan de 
overkant van de singel die het oude centrum begrenst.

Stedelijke druk
In de loop der eeuwen groeide de stad om het landgoed 
heen. Door de voortdurende stedelijke druk is er van het 
landgoed, dat ooit enkele tientallen hectares groot was, 
nu nog ongeveer vijf hectare over. Henk van Lier Lels 
heeft zich altijd verzet tegen de oprukkende stad, maar 
helaas kon de stedelijke expansiedrift niet altijd worden 
beteugeld.

Oase in de stad
Landgoed Overcingel is een oase in de stad met hoge 
cultuurhistorische en ecologische waarden. Het 
landgoed heeft de status van rijksmonument en van 
bijzonder provinciaal natuurgebied. Befaamd zijn de 
krokussen en stinsenplanten die in het vroege voorjaar 
uitbundig op het landgoed bloeien. De stinsenplanten 
zijn begin negentiende eeuw geïntroduceerd, toen de 
tuin vermoedelijk door de bekende, in Assen geboren 
tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard de vorm kreeg die 
hij tot op de dag van vandaag behouden heeft.
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HET DRENTSE LANDSCHAP
CONTACT MET DE
SAMENLEVING

3.1 Projecten

Tentoonstelling De Bij en Wij
Samen met de afdeling De Wijk e.o. van de 
Nederlandse Bijenvereniging heeft Het Drentse 
Landschap de tentoonstelling De Bij en Wij 
ingericht in informatiecentrum ’t Ende bij 
De Wijk. Vrijwilligers van de vereniging en 
Het Drentse Landschap hebben enorm veel 
werk verzet om een leerzame, interessante en 
attractieve expositie te realiseren.
De tentoonstelling De Bij en Wij geeft een kijkje 
in het fascinerende leven van bijen. Daarnaast 
kan kennis worden opgedaan hoe je zelf een 
steentje kunt bijdragen aan het behoud van  
bijen en insecten in eigen tuin of omgeving.  
De tentoonstelling is op 3 april 2019 geopend 
door burgemeester Roger de Groot van gemeente 
De Wolden samen met directeur Sonja van der 
Meer van Het Drentse Landschap.

Kunst in het Spaarbankbos
Het kunstproject Buitenlucht is een initiatief 
van een aantal Hoogeveense kunstenaars, dat 
eens per twee jaar plaatsvindt. Net als bij eerdere 
edities van Buitenlucht heeft Het Drentse 
Landschap een van haar natuurterreinen 
beschikbaar gesteld en ondersteuning geboden 
bij fondsenwerving, marketing en communicatie.
In 2019 zijn in het Spaarbankbos langs een route 
van twee kilometer kunstwerken geplaatst 
van 23 kunstenaars die veelal uit het Noorden 
afkomstig waren. De officiële opening werd 

op 1 juni 2019 verricht door wethouder Erik 
Giethoorn van de gemeente Hoogeveen.

Instawalk Spaarbankbos
Op 22 juni 2019 organiseerde Het Drentse 
Landschap samen met Kunst & Cultuur Drenthe 
de Instawalk rond het kunstproject Buitenlucht. 
Onder leiding van fotograaf Sake Elzinga 
heeft een groep van achttien professionele en 
amateurfotografen die actief zijn op Instagram 
aan de Instawalk kunnen deelnemen. Na 
afloop publiceerden ze hun foto’s op Instagram 
(#Instawalkbuitenlucht).

Jubileumfestival Het Drentse Landschap
Op 23 juni 2019 vierden we met een groots 
opgezet festival het 85-jarig jubileum van 
Stichting Het Drentse Landschap. Orvelte 
vormde die dag het bruisende middelpunt 
met een informatief, actief en bovenal gezellig 
festival. Het was gratis toegankelijk en had een 
programma voor jong en oud.
Veel samenwerkingspartners droegen bij aan de 
feestelijke dag. Zo waren onder andere ROEG!, 
IVN Drenthe, De Friesland, Orvelter Poort, de 
Drents Prehistorische Vereniging, Herenboeren 
Assen, het Gevangenismuseum, het Hunebed-
centrum en tal van andere organisaties en 
verenigingen met een activiteit aanwezig. Ook 
waren er muzikale optredens, verhalenvertellers, 
straattheater en heel veel doe-activiteiten. De 
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hoge temperatuur die dag zorgde ervoor dat er 
minder bezoekers waren dan verwacht.

3D Selfiespot De Blinkerd
Op 1 september 2019 is in informatiecentrum 
De Blinkerd op de VAM-berg in Wijster de 3D 
Selfiespot onthuld die Leon Keer in opdracht 
van Het Drentse Landschap heeft gemaakt. De 
Selfiespot is een van de 35 projecten waaraan 
de gemeente Midden-Drenthe in het kader van 
Culturele Gemeente van Drenthe subsidie heeft 
toegekend.
De vloerschildering van Leon Keer verbeeldt 
deze bijzondere locatie op het hoogste punt 
van Drenthe (56 meter boven NAP) en laat 
de verbinding zien tussen natuur, afval en 
duurzaamheid.

Hunzeloop Wandeltocht
Vanaf april 2019 is het nieuwe natuurgebied 
Tusschenwater bij Zuidlaren opengesteld. Om 
het publiek ermee te laten kennismaken vond 
hier in september de jaarlijkse Hunzeloop 
Wandeltocht plaats. Voor het uitzetten van 
de routes en de organisatie van de tocht is 
samenwerking gezocht met vrijwilligers van de 
Koninklijke Wandel Bond Nederland en vanuit 
lokale organisaties.
De deelnemers aan deze vernieuwde Hunzeloop 
Wandeltocht werden op 21 september 2019 
welkom geheten door wethouder Hans de Graaf 
van de gemeente Tynaarlo. De route liep via 
Midlaren en een speciaal voor de Hunzeloop 
aangelegde ‘brug’ naar De Groeve, waar de 
wandelaars de unieke gelegenheid kregen een 
kijkje te nemen in het gemaal Oostermoer van 
waterschap Hunze en Aa’s. Bij hoge uitzondering 
ging de route over het terrein van Waterbedrijf 
Groningen. Hier kregen de wandelaars de kans 
om te zien hoe het Groninger drinkwater naar 
boven wordt gepompt.
Er deden in 2019 zo’n 1150 wandelaars mee aan 
de Hunzeloop Wandeltocht. Dat waren er ruim 
150 meer dan waar de organisatie vooraf op had 
ingezet.

Neanderthalers in Noord-Nederland
Op 4 oktober 2019 is in de Statenzaal van het 
Drents Museum het eerste exemplaar van het 
boek Neanderthalers in Noord-Nederland door 
cultuurgedeputeerde Cees Bijl overhandigd 
aan amateurarcheoloog Henk Paas. Het rijk 
geïllustreerde boek is door Marcel Niekus en 
Evert van Ginkel geschreven en door Frans de 
Vries vormgegeven.

In Neanderthalers in Noord-Nederland passeren 
vele vondsten de revue en wordt uitgebreid 
ingegaan op de activiteiten die de neanderthalers 
in Noord-Nederland hebben ontplooid.
Amper een maand na het verschijnen werd 
tijdens een lezing van Marcel Niekus in het 
Duurzaamheidscentrum Assen reeds het 
duizendste exemplaar verkocht.

Barbizon van het Noorden
Het Drents Museum vroeg Het Drentse Land- 
schap mee te werken aan de voorbereiding 
van de grote najaarstentoonstelling Barbizon 
van het Noorden. Voor Het Drentse Landschap 
was het een bijzondere activiteit in het jaar van 
haar 85-jarig jubileum. Het thema lag dicht bij 
ons werk. De expositie wilde laten zien hoe 
kunstenaars uit de negentiende en twintigste 
eeuw het Drentse landschap ontdekten. Barbizon 
van het Noorden ging eind november open voor 
het publiek. Zie pag. 38 voor meer informatie 
over onze betrokkenheid bij deze bijzondere 
tentoonstelling.

Landschapsgids Drenthe
In het kader van haar 85-jarig jubileum heeft Het 
Drentse Landschap een nieuwe Landschapsgids 
Drenthe gemaakt. Auteur van de gids was Bertus 
Boivin, André Diepgrond van In Ontwerp 
verzorgde de vormgeving. De gids is toegestuurd 
aan al onze beschermers als dank voor hun 
steun. Voortaan krijgt iedereen die zich als 
nieuwe beschermer aanmeldt, de gids thuis- 
gestuurd als welkomstcadeau.
De 240 pagina’s tellende Landschapsgids Drenthe 
is een rijk geïllustreerd naslagwerk én een 
inspiratiegids boordevol suggesties en tips die 
de lezer meeneemt naar de mooiste plekjes van 
Drenthe.

Landschapsgids Drenthe Junior
Bij de overhandiging van het Kwartaalblad 100 in 
december 2018 aan commissaris van de Koning 
Jetta Klijnsma en gedeputeerde Henk Jumelet 
ontvingen wij een bijdrage van de provincie voor 
een speciale kindereditie van het Kwartaalblad.
Op 28 november 2019 werd op het Provinciehuis 
het eerste exemplaar van de Landschapsgids 
Drenthe Junior overhandigd aan Henk Jumelet. 
Het boekje laat kinderen kennismaken met de 
natuur en het culturele erfgoed van Drenthe. 
Samenwerkingspartners van Het Drentse 
Landschap als ROEG!, het Drents Museum en 
het Hunebedcentrum hebben een bijdrage aan 
de gids geleverd.
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Barbizon van het Noorden

Eind 2018 kreeg Het Drentse Landschap van het Drents 
Museum de vraag of wij wilden meewerken aan een 
bijzondere tentoonstelling rond schilders in Drenthe. 
Voor Het Drentse Landschap was het een unieke kans om 
ons werk en onze doelstellingen in het jubileumjaar op 
een andere manier en aan een ander publiek te tonen. 

Ontdekking Drentse landschap
Na een lange voorbereidingstijd werd de tentoonstelling 
Barbizon van het Noorden officieel geopend op  
23 november 2019. De subtitel is De ontdekking van het 
Drentse landschap 1850-1950. 
Barbizon van het Noorden laat werk van grote kunste- 
naars zien die de unieke eigenschappen van Drenthe op 
doek hebben vastgelegd. Er hangen kunstwerken van 
onder meer Israëls, Mesdag en Van Gogh.

Mien Plekkie
Bij de tentoonstelling hoorde een fotowedstrijd waarbij 
mensen gevraagd werd hun favoriete plek in Drenthe te 
fotograferen. De ingezonden foto’s voor ‘Mien Plekkie’ 
werden op een groot scherm in het museum getoond als 
onderdeel van de tentoonstelling.
In samenwerking met RTV Drenthe werd in de aanloop 
naar de tentoonstelling een tiendelige serie gemaakt. In 
elke aflevering werd een maker van een foto voor Mien 
Plekkie geïnterviewd op zijn favoriete plek in Drenthe.

ROEG!
Het programma ROEG! heeft een aantal afleveringen 
op RTV Drenthe gewijd aan locaties van schilderijen 
uit de tentoonstelling. Steeds werd een plek ‘geduid’ 
door iemand die vertelde over verleden en heden van de 
locatie.

Randprogramma
Rondom Barbizon van het Noorden hebben we samen 
met het Drents Museum een randprogramma opgezet 
waarbij kunst, cultuur en natuur op een bijzondere 
manier samengaan. Van gratis lezingen in het museum 
tot wandel- en fietsroutes langs schilderlocaties, tot een 
Instawalk en een bustocht.

Film over het landschap
Speciaal voor vertoning tijdens de tentoonstelling heeft 
Het Drentse Landschap een film laten maken over het 
Drentse landschap door de eeuwen heen. Deze film wordt 
in een speciaal filmzaaltje in de tentoonstelling vertoond 
en is ook in onze informatiecentra te zien.
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3.2 Steun aan de stichting

Beschermers en bedrijfssponsoren
Het Drentse Landschap kan haar werk alleen 
doen dankzij de steun van haar beschermers 
en bedrijfssponsoren. Op 31 december 2019 
steunden 15.732 beschermers onze stichting. Dit 
aantal is vrijwel constant gebleven gedurende 
het jaar; aan het eind van 2018 waren het er 
namelijk 15.683.
Aan het eind van 2019 had Het Drentse 
Landschap 42 bedrijven die haar steunden. We 
zijn zeer blij met al deze steun van particulieren 
en bedrijven.

Erfenissen en legaten
Mevr. W.C.M. Klaassen-Mersch uit De Kiel heeft 
onze stichting in haar testament tot een van haar 
drie erfgenamen benoemd.

Periodieke schenkingen
In 2019 hebben 21 beschermers nieuwe periodieke  
schenkingsakten afgesloten. Voor onze stichting 
is het zeer inspirerend dat deze beschermers zich 
langdurig met Het Drentse Landschap willen 
verbinden.

Giften
In 2019 heeft onze stichting van vele tientallen 
beschermers extra giften mogen ontvangen. Een 
groot aantal gevers deed dit met de vermelding 
dat het om een extra gift voor het 85-jarig 
bestaan van Het Drentse Landschap ging. 
Specifieke doelen waar we giften voor ontvingen, 
waren onze activiteiten voor de akker- en 
weidevogels en de bloemrijke graslanden.
Soms werd de gift ontvangen als afscheids-
cadeau van het werk of kregen we het geld dat 
bij een verjaardag of huwelijksfeest ontvangen 
werd. Iemand doneerde het geld dat hij terug- 
ontvangen had toen hij een vakantie wegens 
ziekte moest annuleren.
Iedereen wordt heel hartelijk bedankt voor hun 
gift.
– Sake Elzinga heeft speciaal voor ons jubileum

een serie van vier hunebedfoto’s gemaakt in 
een oplage van elk 25 stuks. Voor een gift van 
25 euro of meer ontving de gever een print. De 
actie was een groot succes.

– Erik van Ommen heeft speciaal voor Het 
Drentse Landschap een serie van vier hout- 
sneden gemaakt. Bij een gift van minimaal 
150 euro ontving de gever een gesigneerde en 
genummerde houtsnede uit deze serie. Ook 

voor deze actie was veel belangstelling.
– Ronde Tafel 36 uit Assen maakte ons 460 euro

over die men ontvangen had bij hun paas- 
eitjes-actie.

Bijdragen fondsen, overheden en sponsoren
– Nationale Postcode Loterij  Gelden van de

Nationale Postcode Loterij zijn in 2019 onder 
andere besteed aan: het Jubileumfestival in 
Orvelte, de tentoonstelling Barbizon van het 
Noorden, de restauratie van het interieur van 
Oldengaerde, het ontwerp voor de inrichting 
van het bouwhuis en de parkeervoorziening 
op Oldengaerde. Daarnaast zijn gelden van 
de Nationale Postcode Loterij gebruikt voor 
de planvorming voor herbestemming van 
de Bruntingerhof en voor aankopen van 
natuurgebieden.

– Provincie Drenthe  Het Drentse Landschap 
ontving van de provincie Drenthe een 
subsidie voor de restauratie en herbestemming 
van de havezate Oldengaerde. Een fantastisch 
gebaar waarmee de provincie blijk geeft van 
haar betrokkenheid bij het cultureel erfgoed 
van Drenthe. 
De provincie heeft bijgedragen aan het  
herbestemmingsonderzoek van de Bruntinger- 
hof in Orvelte. Tevens is een toezegging 
ontvangen voor een bijdrage voor een bouw- 
historisch onderzoek van Landgoed Overcingel  
te Assen. De provincie verleende ook in 2019 
weer subsidie voor de schaapskudden op het 
Hijkerveld en het Doldersummerveld. 
De provincie heeft in 2019 een bijdrage 
verleend voor het maken van een film over 
het Drentse landschap voor de tentoonstelling 
Barbizon van het Noorden in het Drents 
Museum. Ook steunt ze onze stichting bij het 
realiseren van de kunstroute Buitenlucht in 
het Spaarbankbos.
In verband met het jubileumjaar gaf de 
provincie een bijdrage voor de organisatie 
van het jubileumfeest op 23 juni 2019 in 
Orvelte en ontvingen wij een bijdrage voor het 
maken van een speciale kindereditie van het 
Kwartaalblad.

– Europees Landbouwfonds voor Plattelands-
ontwikkeling   In samenwerking met de 
provincie werd een bijdrage toegezegd in het 
kader van de subsidie POP3 ‘Niet-productieve 
investeringen voor herstel- of inrichtings-
maatregelingen voor biodiversiteit 2018’. Deze 
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bijdrage wordt gebruikt voor de natuurontwik-
kelingsprojecten Flessenhals en Noordma in 
het Hunzedal. Beide projecten zullen pas in 
2020 uitgevoerd kunnen worden.

– Rijk  Voor een haalbaarheidsonderzoek voor
herbestemming van het pand Schoolstraat 3  
te Orvelte werd een bijdrage ontvangen van 
het Rijk. Daarnaast ontving Het Drentse 
Landschap een bijdrage van het Rijk voor de 
restauratie en herbestemming van havezate 
Oldengaerde.

– Prins Bernhard Cultuurfonds  Van het Prins
Bernhard Cultuurfonds ontving Het Drentse 
Landschap een bijdrage voor de restauratie 
van het interieur van Oldengaerde. Tevens 
hebben we van het fonds een bijdrage ont- 
vangen voor ons jubileumfestival op 23 juni  
2019 in Orvelte voor het organiseren van 
straattheater en voor het maken van een film 
over het Drentse landschap voor de tentoon-
stelling Barbizon van het Noorden in het 
Drents Museum. 
Voor grondaankopen bij Plankensloot en in De 
Bonlanden aan het Zuidlaardermeer werd een 
bijdrage ontvangen van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds / Helena Vrucht Fonds.

– Stichting Dinamofonds  Ook van het Dinamo-
fonds werd een bijdrage ontvangen voor 
de grondaankoop bij Plankensloot aan het 
Zuidlaardermeer.

– Gemeente Assen  De gemeente verleende
een bijdrage voor het maken van een film over 
het Drentse landschap voor de tentoonstelling 
Barbizon van het Noorden in het Drents 
Museum.

– Gemeente Hoogeveen  De gemeente steunde
Het Drentse Landschap bij het realiseren 
van de kunstroute Buitenlucht door het 
Spaarbankbos in Hoogeveen.

– Gemeente Midden Drenthe  Van de gemeente
ontvingen we een bijdrage voor de schaaps-
kudde op het Hijkerveld. Ook kreeg Het 
Drentse Landschap een bijdrage voor het 

realiseren van de 3D Selfiespot van Leon Keer 
in De Blinkerd op de VAM-berg.

– Gemeente Tynaarlo  De gemeente steunde
de Hunzeloop Wandeltocht die op 
21 september 2019 plaatsvond.

– Gemeente Westerveld  Na het gereed komen 
van het interieur van Oldengaerde zal de 
gemeente bijdragen in de kosten voor de 
audiovisuele middelen.

– Gemeente De Wolden  De gemeente gaf een
bijdrage voor de tentoonstelling De Bij en Wij 
in informatiecentrum ’t Ende bij De Wijk.

– Stichting Hamel Fundatie  Van de stichting 
werd een bijdrage ontvangen voor de 
grondaankoop bij Plankensloot aan het 
Zuidlaardermeer.

– Nederlandse Aardolie Maatschappij  De
jaarlijkse bijdrage van de NAM werd besteed 
aan de Landschapsgids Drenthe die najaar 
2019 verscheen.

– Voor de Hunzeloop Wandeltocht gaf het
Rabobank Fonds Assen-Noord Drenthe een 
financiële bijdrage. Met waterschap Hunze 
en Aa’s, De Friesland Zorgverzekeraar, Ruchti 
Schoenmode, Bakkerij Feenstra en Bold1609 
werden partnerovereenkomsten Hunzeloop 
afgesloten. Een groot aantal Zuidlaarder 
ondernemers ondersteunde het wandelevene- 
ment met een sponsorbijdrage.

– Stichting Oude Drentse Kerken heeft voor het 
plaatsen van voorzetramen in de Waterstaats- 
kerk in Bovensmilde van het Rabobank Fonds 
Assen-Noord Drenthe een bijdrage ontvangen. 
Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft 
bijgedragen aan de nieuwe ramen.

– Met de actie Koop een boom boden wij de
beschermers van Het Drentse Landschap de 
mogelijkheid om een boom te laten planten 
in een van onze natuurgebieden. Enkele 
tientallen hebben aan deze oproep gehoor 
gegeven. De eerste 35 bomen kwamen in het 
Buinerhornsterbos bij Nieuw-Buinen, het 
Steenberger Oosterveld bij Zuidwolde en op  
de nieuwe natuurspeelplaats bij Borger.
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3.3 Activiteiten

Kwartaalbladen
Nadat eind 2018 Kwartaalblad 100 van de pers 
gerold was, werden in 2019 de volgende vier 
kwartaalbladen gemaakt. In de loop van de tijd 
heeft ons Kwartaalblad bewezen een belangrijke 
activiteit te zijn die de banden van de organisatie 
met onze achterban versterkt. Het blad wordt 
veel gelezen en blijkt een prima manier om 
ervoor te zorgen dat op bijna 16.000 adressen 
onze activiteiten op de voet gevolgd kunnen 
worden. Met het Kwartaalblad worden altijd een 
activiteitenagenda en een wandel- of fietsroute 
meegestuurd.
Het aantal ideeën en suggesties voor bijdragen 
en artikelen in het blad was ook in 2019 weer 
veel groter dan het aantal pagina’s die voor vier 
tijdschriften beschikbaar zijn. Voor de redactie 
van het Kwartaalblad die in 2019 bestond uit 
Hans Dekker, Joan Hofman en Sonja van der 
Meer, was het dan ook weer een hele klus om de 
goede keuzes te maken.
De kwartaalbladen 101 t/m 104 bevatten 
hoofdartikelen over:
– Bossen op het Hollandsche Veld
– Drentse buitenplaatsen
– Inrichting Tusschenwater
– Komst zeearend
– Landgoed Overcingel
– Landschap op de Rug van Zuidwolde
– Natuurgebieden gemeente Assen

– Onderzoek nachtvlinders
– Ontwikkeling kringlooplandbouw

Publieksactiviteiten
In 2019 heeft Het Drentse Landschap 615 publieks- 
activiteiten georganiseerd. Denk aan excursies, 
rondleidingen, lezingen, open dagen, voorlich-
tingsbijeenkomsten, educatieve activiteiten 
en promoties. Een aantal publieksactiviteiten 
organiseren we in samenwerking met anderen, 
zoals lokale vrijwilligersgroepen, gemeenten, 
musea, IVN en Landschapsbeheer Drenthe.
In het Duurzaamheidscentrum Assen organise- 
ren wij veel publieksactiviteiten. De activiteiten 
die wij er als Het Drentse Landschap organiseren,  
zijn meegenomen in het activiteitenoverzicht.  
Het is goed om te zien dat de trend van 
oplopende bezoekersaantallen in 2019 zich door- 
gezet heeft. Dat geldt overigens ook voor de  
activiteiten die wij namens het Duurzaamheids-
centrum organiseren. Deze zijn overigens niet in 
het activiteitenoverzicht meegeteld.

Kinder Buiten Festival
Een van de meest succesvolle publieksactivi- 
teiten van Het Drentse Landschap is het 
jaarlijkse Kinder Buiten Festival bij Boerderij 
Kamps in Deurze. Dit zeer populaire doe- en 
beleeffestival werd in 2019 voor de zesde keer 
georganiseerd en had bijna 2000 jonge en oude 



42

HET DRENTSE LANDSCHAP
CONTACT MET DE 
SAMENLEVING

Factsheet activiteiten 2019

2922130

AANVRAGEN OP
VERZOEK VAN DERDEN

ACTIVITEITEN ROND
LOFAR

OPEN DAGEN

615

ACTIVITEITEN WAARBIJ
HDL BETROKKEN IS

78117

EDUCATIEVE
LESSEN

INFORMATIESTANDS /
PR-ACTIVITEITEN

INFORMATIECENTRA

61

SODK-ACTIVITEITEN

8.724147.41883

INTERVIEWS VOOR
RADIO, TV EN KRANT

BEZOEKERS WEBSITE VRIENDEN FACEBOOK

63

VERSTUURDE
PERSBERICHTEN

2.1463.265119

ABONNEES YOUTUBE VOLGERS TWITTER VOLGERS INSTAGRAM

1.082

CONNECTIES LINKEDIN
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deelnemers. Het Kinder Buiten Festival is vooral 
erg populair bij gezinnen met kinderen en voor 
grootouders die er met hun kleinkinderen op 
afkomen.

Natuurwerkdag Bonnerklap
Op zaterdag 9 februari 2019 vond in het natuur- 
gebied Bonnerklap in het Hunzedal de Natuur- 
werkdag plaats. Kinderen en volwassenen 
hielpen een dag lang mee, onder andere bij het 
verwijderen van zwerfvuil. De werkzaamheden 
vonden plaats in het kader van het project Onze 
Hunze waarin Het Drentse Landschap samen 
met de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe 
en waterschap Hunze en Aa’s bewoners betrekt 
bij de veranderingen in het Hunzedal.

Archeologisch beleefpunt Borger
Op 5 september 2019 vond de opening plaats 
van het eerste archeologisch beleefpunt in de 
gemeente Borger-Odoorn bij ons terrein de 
Mandelanden bij Borger. Bestuurders van de 
provincie, de gemeente Borger-Odoorn en Het 
Drentse Landschap hebben het beleefpunt 

samen met schoolkinderen uit Borger en Ees 
onthuld.

Fietsexcursie Panorama Drenthe
Samen met waterschap Drents Overijsselse 
Delta heeft Het Drentse Landschap als onderdeel 
van het programma Panorama Drenthe op 
26 september 2019 een fietsexcursie georgani-
seerd voor bestuurders en andere geïnteres-
seerden rond de VAM-berg bij Wijster.

Fotowedstrijd
Met waterschap Hunze en Aa’s en Waterbedrijf 
Groningen heeft Het Drentse Landschap een 
fotowedstrijd georganiseerd in het nieuwe 
natuurgebied Tusschenwater. Om de aandacht 
op de activiteit te vestigen werd een stalen 
frame van 1,5 bij 1,5 meter geplaatst dat als een 
soort grote schilderijlijst van Tusschenwater een 
‘levend schilderij’ maakte.
Voor de wedstrijd riepen we bezoekers op foto’s 
te maken die verschillende functies van het 
gebied en de bijzondere flora en fauna in beeld 
brachten. Het leverde prachtige plaatjes op.
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ROEG!
ROEG! is een nieuwskanaal dat via tv en internet 
het laatste nieuws wil brengen over natuur en 
landschap in Drenthe. Het is een gezamenlijk 
project van RTV Drenthe, de provincie Drenthe, 
Staatsbosbeheer, IVN Noord, Natuurmonumen- 
ten, Landschapsbeheer Drenthe, de Natuur 
en Milieufederatie Drenthe en Het Drentse 
Landschap. ROEG!, dat mede dankzij een 
bijdrage van de provincie gemaakt kan worden, 
wordt steeds succesvoller en levert veel goede 
reacties op.
Medewerkers van Het Drentse Landschap 
leveren regelmatig een bijdrage aan de tv-uitzen-
dingen en het internetplatform ROEG! Zo is 
Bertil Zoer een van de ‘boswachters’ van het 
programma en is Jermo Tappel het vaste gezicht 
van het programma als er items gedraaid worden 
over erfgoed.
Het cijfers van ROEG! over 2019 zijn behoorlijk 
gestegen ten opzichte van 2018:
– bezoekersplatform ROEG!  van 35.264 naar 
 51.172 bezoekers
– paginaweergaven website  van 104.563 naar 
 163.866 weergaven
– volgers Facebook  van 3148 naar 5644 volgers
– volgers Twitter  van 1222 naar 1488 volgers

Stichting Oude Drentse Kerken
Vanuit de kerken en de synagoge van de Stichting  
Oude Drentse Kerken zijn het afgelopen jaar 
verschillende activiteiten georganiseerd voor een 

groot publiek. Er vonden in totaal 61 openbare 
activiteiten plaats waar 2833 bezoekers op  
afkwamen. Daarnaast zijn de gebouwen ook 
regelmatig verhuurd aan groepen. Deze cijfers 
zijn niet meegenomen in de bezoekerstotalen.

Drentse molens
Het Drentse Landschap is inmiddels verantwoor-
delijk voor het beheer van negen Drentse molens. 
De meeste molens zijn opengesteld voor publiek. 
Vrijwilligers onderhouden de molens, laten ze 
draaien en ontvangen er bezoekers. Daarnaast 
organiseren ze activiteiten tijdens de Nationale 
en Drentse molendagen.

Beeldenpark De Havixhorst
In 2019 was de tentoonstelling Powervrouwen 
te zien in het Beeldenpark De Havixhorst in de 
Wijk. De tentoonstelling ging over drie vrouwen 
die zich staande hielden in een door mannen 
gedomineerde wereld van de beeldhouwkunst: 
Charlotte van Pallandt, Maja van Hall en Eja 
Siepman ven den Berg. Het werk van deze drie 
vrouwen, die elkaar goed kenden en een sterke 
verbondenheid met elkaar hadden, geeft goed 
weer hoe verwant maar ook verschillend ze 
waren. De tentoonstelling trok iets meer dan  
10 duizend bezoekers.

Educatieve activiteiten scholen
In 2019 heeft Het Drentse Landschap 120 school- 
groepen bezocht en daarmee in totaal 3136 leer- 
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lingen bereikt. Er zijn vijf onderwijsthema’s 
aangeboden:
– Dassen in Drenthe (het belang van ecologische 

hoofdstructuur, faunapassages en ecoducten) 
De les is 49 keer op 21 scholen gegeven aan 
1347 leerlingen. 

– Bevers in Drenthe (het belang van nieuwe
natuur, herintroductie dieren en rol dieren in 
beheer natuurterreinen) 
In 2019 is deze les 31 keer op 18 scholen 
gegeven aan 863 leerlingen. In 2019 is de 
beversafari 6 keer verzorgd voor 4 scholen  
met 191 leerlingen.

– De Groene Snelweg (op scholen beter bekend 
als het Egelproject, project in samenwerking 
met Landschapsbeheer Drenthe) (het belang 
van landschapselementen als houtwallen voor 
mens en dier en het onderhoud ervan) 
Een educatief medewerker verzorgde deze les 
6 keer voor 6 scholen voor 161 leerlingen. In 
2019 zijn er geen veldlessen verzorgd omdat 
hier onvoldoende belangstelling voor was.

– Het Lammetjesproject (het belang van
gescheperde schaapskudden voor het behoud 
van de heide) 
In 2019 is bij de schaapskooi Hijkerveld 12 keer 
een les verzorgd voor 9 scholen/bso’s met  
282 leerlingen.

– Kijkwijzer Kerk (leerlingen verdiepen zich in
historisch erfgoed in de eigen omgeving) 
In 2019 heeft een erfgoeddocent de les 10 keer 
in de kerken van de Stichting Oude Drentse 
Kerken gegeven voor 10 scholen met 292 leer- 
lingen.

Overige educatieve activiteiten
– Bos Natuurlijk is een samenwerkingsproject

van het Nationaal Park Drents-Friese Wold, 
IVN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
Stichting Nieuwe Wildernis en Het Drentse 
Landschap. Aan de Natuurstruintocht van Bos 
Natuurlijk deden dit jaar 126 leerlingen van  
5 scholen mee.

– Bij de trimbaan in Hoogeveen is een les 
 verzorgd voor 24 leerlingen.
– Bij de opening van het Aardkundig Monument 

Duunsche Landen is in samenwerking met 
IVN en de provincie les gegeven aan 2 scholen 
met in totaal 114 leerlingen.

– Leerlingen van OBS De Schuthoek uit
Zuidlaren kregen een les over biodiversiteit 
en het belang ervan voor mens en natuur, 
over insecten en de meerwaarde van een 
insectenhotel. Met houtsnippers, bakstenen, 
schors en dennenappels hebben de leerlingen 
in Tusschenwater een insectenhotel ingericht. 
De les en het insectenhotel werden mogelijk 
gemaakt door Buitenleven Vakanties.

– Op 22 oktober werd de Natuurspeelplaats
in Borger officieel in gebruik genomen. De 
natuurspeelplaats maakt deel uit van het 
project Herkenbaarheid beekdal Voorste 
Diep. Om de jeugd van Borger en Ees te 
laten ervaren wat je allemaal kunt doen op 
zo’n natuurspeelplaats, heeft Het Drentse 
Landschap samen met Actief Borger-Odoorn 
tijdens Oktobermaand Kindermaand een 
openingsfestiviteit georganiseerd.

Wandel- en fietsroutes
Op onze site www.eindjeomindrenthe.nl worden 
wandel- en fietsroutes gratis beschikbaar gesteld 
voor smartphone- en tabletgebruikers. Bezoekers 
van de site kunnen gebruikmaken van de online  
routes. Ook kunnen ze gpx-bestanden en inter- 
actieve pdf’s downloaden. Het gemak voor de 
wandelaar en fietser staat hierbij voorop.
Eind 2019 stonden 45 wandelroutes, 18 fiets- 
routes en 6 ‘foodwalks’ op EindjeominDrenthe. 
Ook de nieuwe wandel- en fietsroutes van 
het Kwartaalblad worden standaard op de site 
geplaatst.
In 2019 zijn voorbereidingen getroffen om 
in 2020 ook een flink aantal Knapzakroutes 
in het kader van het digitaliseringsproject 
Knapzakroutes 3.0 op EindjeominDrenthe te 
plaatsen. Eveneens zijn de voorbereidingen 
gestart voor een nieuwe langeafstandswande- 
ling De Loop van Hunze en Hondsrug die in de 
tweede helft van 2020 zal verschijnen. 
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Vrijwilligers

Groei vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Het Drentse 
Landschap. Mede dankzij hun inzet kunnen 
we ook in de toekomst onze doelen op het 
gebied van natuur, landschap en erfgoed blijven 
realiseren. Het aantal vrijwilligers is ook in 2019 
weer gestegen, namelijk van 358 naar 398. Deze 
toename is vooral te danken aan de uitbreiding 
van het aantal lokale vrijwilligersgroepen. Denk 
aan de groepen vrijwilligers van de nieuwe 
molens, het team rondom de Luchtwachttoren in 
Schoonebeek en lokale natuurbeheergroepen.
Ongeveer de helft van de vrijwilligers van Het 
Drentse Landschap is werkzaam op het gebied 
van het erfgoed. De andere helft ondersteunt 
het team Natuur en Landschap in en rond onze 
terreinen.

Vrijwilligerscoördinator
Het aantal uren van de vrijwilligerscoördinator 
van Het Drentse Landschap is uitgebreid naar 
24 uur per week. Met name de sterke groei van 
het aantal vrijwilligers op onze erfgoedlocaties 
zorgde voor een flinke groei in de werkzaam-
heden van de coördinator.

Het Drentse Landschap wil haar vrijwilligers-
beleid in de toekomst verder professionaliseren. 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de werving van 
vrijwilligers, het oprichten en organiseren van 
nieuwe vrijwilligersgroepen en de scholing en 
coördinatie van onze vrijwilligers.

Vrijwilligersdag
De jaarlijkse Vrijwilligersdag van Het Drentse 
Landschap vond plaats op 13 november 2019 
in het Duurzaamheidscentrum Assen. De 
deelnemers konden workshops volgen met 
thema’s als het beheer van het Asserbos, het 
natuurherstel in de middenloop van de Reest en 
buitenplaatsen als oases van cultuur.
Tijdens de afsluiting van de Vrijwilligersdag 
werd afscheid genomen van Ali Edelenbosch 
als voorzitter van de Raad van Toezicht van Het 
Drentse Landschap. Geert de Vries verzorgde een 
humoristische en zeer persoonlijke presentatie 
over twaalf jaar Ali Edelenbosch en Het Drentse 
Landschap.



  4
Personeel en 
organisatie 
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Organisatieontwikkeling

Nieuwe organisatiestructuur
Het jaar 2019 beschouwen we als het eerste jaar 
van de opbouw van een consistenter personeels-
beleid. Als basis voor zo’n beleid is ook hard 
gewerkt aan de organisatieontwikkeling.
De organisatiestructuur van Het Drentse 
Landschap is inmiddels aangepast. Er wordt 
voortaan gewerkt in teams aangestuurd door 
teamhoofden. In Bijlage 2 vindt u de nieuwe 
organisatiestructuur.

Managementteam
In 2019 bestond het Managementteam uit: 
– directeur-bestuurder
– adjunct-directeur/rentmeester
– hoofd team Natuur en landschap
– hoofd team Monumenten en erven
– hoofd team Organisatie en ondersteuning 
 (vacature) 

Regelmatig schuiven stafmedewerkers bij een 
MT-vergadering aan, zoals de controller, de 
adviseur marketing en communicatie en de 
HR-adviseur.

Team Natuur en landschap
Het team Natuur en Landschap is in 2019 
opnieuw ingericht. Voortaan vallen de drie 
rayonbeheerders rechtstreeks onder het 

teamhoofd. Verder is in het team een project-
leider aangesteld.

Team Organisatie en ondersteuning
In 2019 is nadere invulling gegeven aan het team 
Organisatie en ondersteuning. Onder dit team 
vallen onder andere de medewerkers communi-
catie, facilitaire zaken, ICT en receptie. Ook de 
coördinator vrijwilligerswerk hoort tot dit team.

Interne organisatie
Vooruitlopend op de implementatie van AFAS 
is in 2019 een begin gemaakt met het beter 
inrichten van de verschillende personeels- 
administraties. Verder zijn enkele cao- en hand- 
boekregelingen uitgewerkt en geactualiseerd. 
Een voorbeeld hiervan is de HR-gesprekscyclus.
Andere belangrijke ontwikkelingen in de interne 
organisatie in 2019 waren het technisch beter 
inrichten van de werkplekken en de investe-
ringen in nieuwe hardware ter voorbereiding op 
de implementatie van Office365 en AFAS.
Er zijn in november 2019 negen risico-inventari- 
saties van de werklocaties van Het Drentse 
Landschap gemaakt. In 2020 zullen de aanbeve-
lingen daaruit worden opgepakt.
De medewerkers worden over de ontwikkelingen 
geïnformeerd met MT- en ICT-nieuwsbrieven.
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4.2 Personeel

Ontwikkeling formatie
Het Drentse Landschap had op 31 december 2019 
een vaste formatie van 36,97 fte en een tijdelijke 
formatie van 2,65 fte. Het jaar daarvoor waren 
deze cijfers respectievelijk 35,94 fte en 2,52 fte.
Een van de redenen voor deze groei is de 
uitbreiding van een aantal functies. Vaak gaat 
het om tijdelijke functies als leerling-timmerman 
en leerling-terreinwerkzaamheden. Verder zijn 
enkele deeltijdfuncties (tijdelijk) uitgebreid, zoals 
die van de HR-adviseur, de adviseur marketing 
en communicatie, de medewerker Monumenten 
en erven en de coördinator vrijwilligerswerk. Al 
met al zorgden deze ontwikkelingen voor een 
lichte toename van het totaal aantal fte’s in 2019.
In 2019 waren er enkele personele wijzigingen 
door het vertrek van medewerkers en het 
aflopen van tijdelijke contracten. Ook zijn er 
enkele nieuwe medewerkers in dienst getreden. 
Hetzelfde gold voor stagiaires, enkele zzp’ers en 
gedetacheerde medewerkers.

Arbeidsduur
Het Drentse Landschap heeft veel deeltijdcon-
tracten in arbeidsduur variërend van 0,21 tot 0,97 
fte. Een fulltime dienstverband bij Het Drentse 
Landschap omvat 37 uur per week. Fulltime 
medewerkers kunnen gebruikmaken van de 
Verlengde Arbeids Duur regeling, zoals die in de 
cao staat.

Leeftijdsopbouw
In 2019 werkten bij Het Drentse Landschap 12 
vrouwen en 32 mannen. De leeftijdsopbouw zag 
er zo uit:

 2019 2018

60 - 67 jaar 13 11

45 - 59 jaar 21 22

31 - 44 jaar 6 9

17 - 30 jaar 4

Deze leeftijdsopbouw maakt duidelijk dat er 
tussen 2020 en eind 2025 maar liefst dertien 
medewerkers van Het Drentse Landschap hun 
AOW-leeftijd zullen bereiken. De komende zes 
jaar zal onze organisatie dan ook een flinke 
uitstroom van collega’s meemaken.
Het management is van mening dat we met deze 
medewerkers al in een vroeg stadium in gesprek 
moeten gaan om de duurzame inzetbaarheid in 
deze fase te bespreken. Ook zullen de verschil-

lende opties besproken worden, zoals de 
seniorenregeling, het deeltijdpensioen of 
vroegpensioen en de overdracht van werkzaam-
heden aan de opvolger.

Verzuim en welzijn
Het verzuimpercentage bij Het Drentse 
Landschap lag in 2019 onder de 3 procent en ook 
het frequent verzuim is dit jaar erg laag gebleven. 
Over het verzuim zijn geen bijzonderheden te 
melden. Als een medewerker arbeidsongeschikt 
is, is er regelmatig contact met hem of haar. Er 
wordt steeds gezocht naar maatwerkoplossingen 
voor de reïntegratie.
De verzuimregistratie was dit jaar helaas nog niet 
voldoende digitaal ingericht waardoor bepaalde 
details ontbreken.

Risico-inventarisaties
In het verslagjaar heeft Het Drentse Landschap 
Stigas risico-inventarisaties laten maken. Er is 
besloten om niet alleen de kantoorlocaties te 
toetsen, maar ook de andere vestigingen van de 
stichting. In totaal zijn negen risico-inventari-
saties gemaakt en vastgesteld.
Naar aanleiding hiervan worden in 2020 de 
noodzakelijke en gewenste acties in kaart 
gebracht en zo mogelijk meteen uitgevoerd. De 
HR-adviseur zal dit in samenspraak met enkele 
collega’s oppakken.

Arbo
In 2019 zijn er geen bedrijfsongevallen gemeld 
bij de directeur-bestuurder. De ‘bijna-ongevallen’ 
zijn adequaat besproken en aangepakt. Uiteraard 
is er steeds de nodige lering uit getrokken.
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Scholing en persoonlijke ontwikkeling
Het scholingsbudget van 2019 is volledig benut 
voor opleidingen, trainingen en persoonlijke 
ontwikkeling. Dit is een mooi resultaat. Meer 
dan voorheen worden medewerkers uit de 
verschillende teams uitgenodigd een scholing te 
volgen in hun vakgebied. Dit blijkt aanstekelijk te 
werken en het werkplezier en de deskundigheid 
ten goede te komen.
– Zes vrijwillige boa’s volgden de verplichte 
 BOA-module.
– Zeven medewerkers deden de jaarlijks 
 verplichte BHV- en AED-trainingen.
– Twee rayonbeheerders volgden een media-
 training.

Personeelsvertegenwoordiging
In het verslagjaar zijn drie bijeenkomsten 
geweest van de Personeelsvertegenwoordiging 
met de directeur-bestuurder en de HR-adviseur. 
De Personeelsvertegenwoordiging maakt 
zelf een verslag van de bijeenkomst voor de 
medewerkers.
De directeur-bestuurder heeft veel baat bij deze 
bijeenkomsten. De mening van de medewerkers 
is van wezenlijk belang bij organisatorische 
wijzigingen en het actualiseren van regelingen 
voor het personeel.

Meldingen schendingen
Het is goed om te constateren dat er ook in 2019 
geen klachten zijn gemeld.



  5
Jaarrekening 2019 
Inclusief accountantsverklaring 
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Financiën

Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen
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 aangegeven doel?

De jaarrekening 2019 bestaat uit de volgende 
onderdelen:
– geconsolideerde balans per 31 december 2019
– geconsolideerde staat van baten en lasten
– toelichting op balans en staat van baten en 
 lasten 

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
Het Drentse Landschap hanteert bij het werven 
van fondsen als uitgangspunt 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, het 
aankopen van natuurterreinen en gebouwen. De 
Financiële Auditcommissie heeft de normstelling 
voor de kosten van 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 2017 heeft de Raad van Toezicht een geactua-
liseerd beleggingsstatuut vastgesteld. Op de lange 
termijn streeft de stichting naar een gemiddeld 
rendement op jaarbasis van minimaal 1,5 procent 
bovenop de rente op gewone spaarrekeningen.
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat in enig 
jaar het rendement onder de nul procent zakt, 
zal minimaal 75 procent van de beleggingspor-
tefeuille in risicomijdende beleggingscate-
gorieën (obligaties en liquiditeiten) worden 
belegd. Daarnaast zal maximaal 25 procent 
van de beleggingsportefeuille worden belegd 
in risicodragende beleggingscategorieën met 
een zogeheten defensief risicoprofiel (aandelen, 
onroerend goed en grondstoffen).
– De beleggingsportefeuille wordt belegd over-

eenkomstig de richtlijnen van Goede Doelen 
Nederland en voldoet aan de inzichtvereisten 
zoals bedoeld in de erkenningsregeling van 
het Centraal Bureau Fondsenwerving.

– Naast het hanteren van financiële criteria
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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 of uitloting 
van obligaties.

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

Uitvoering 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 beleggingsporte- 
feuille via een kwartaalverslag. Naast een 
vermogensvergelijking bevat de rapportage 
een portefeuilleoverzicht en een transactie-
overzicht.

– Minimaal éénmaal per jaar geeft de
vermogensbeheerder de Financiële 
Auditcommissie 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.
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5.2 Risicomanagement

Risicomatrix en risk-response
In afstemming met het Centraal Bureau Fondsen- 
werving beschikt Het Drentse Landschap in 
2020 over een risicomatrix inclusief beheers-
maatregelen en risk-response op basis van het 
COSO-model.

Strategische risico’s
De uitspraak van de Raad van State over de 
stikstofmaatregelen heeft tot grote onzekerheid 
geleid bij boeren, bouw en industrie. Hierdoor 
kwam niet alleen de samenwerking met 
organisaties uit deze sectoren onder druk te 
staan, maar ook leidde het tot veel onzeker-
heden binnen de natuursector over hoe het 
verder moest met het natuurbeleid en de extra 
compensatiemaatregelen. De overheid blijft hier 
onduidelijk over. Ondertussen spelen er ook op 
allerlei andere gebieden grote vraagstukken zoals 
energietransitie, klimaat, water, biodiversiteit, 
verduurzaming en energieneutrale gebouwen.
De gevolgen van de coronacrisis die in maart 
2020 uitbrak, zijn bij het maken van dit verslag 
nog zeer onduidelijk, maar de verwachting is 
dat Nederland in een diepe recessie belandt. Op 
korte termijn zal dit niet direct tot grote gevolgen 
leiden voor Het Drentse Landschap. Voor de 
langere termijn wordt wel verwacht dat het van 
invloed zal zijn op de inkomsten van derden en 
de verhuurbaarheid van onze panden.

– Participatie in projecten  In 2019 heeft Het 
Drentse Landschap stappen gezet om mee 
te bewegen met de hierboven beschreven 
veranderingen en de strategische risico’s te 
verminderen door te participeren in verschil-
lende projecten zoals de Agenda Boer, Burger 
en Biodiversiteit, de Regionale Energietafel 
en het Erfgoedmanifest. Mogelijk ontstaan 
hierdoor kansen om meer te doen voor natuur, 
landschap en erfgoed in Drenthe.

– Duurzaamheidsbeleid eigen organisatie  Het
Drentse Landschap is bezig met het opstellen  
van een duurzaamheidsbeleid. Een en ander  
moet zijn beslag krijgen in het Meerjaren- 
beleidsplan 2021-2024.

– Beheer gebouwen  De prijzen in de bouw zijn
aanzienlijk gestegen en dit heeft geleid tot 
hogere budgetten in onze projecten. Ook het 
verduurzamen van onze gebouwen zal tot meer  
kosten leiden. Via het programma O Prognose 
voor het gebouwbeheer zijn we goed in staat 

tijdig op veranderingen te anticiperen. In 2019 
is een vastgoedanalyse gemaakt waardoor we 
de risico’s voor onze erfgoedportefeuille op de 
lange termijn beter kunnen inschatten.

– Overname monumenten  De vraag van over-
heden en particulieren of wij de zorg van 
hun monumenten willen overnemen, blijft 
groeien. Vooral bij de zogeheten onrendabele 
gebouwen zal een overdracht alleen met 
een ‘bruidsschat’ kunnen plaatsvinden. Uit 
een analyse van de kosten blijkt dat bij het 
gebouwbeheer steeds meer indirecte kosten 
komen, zoals het ondersteunen van vrijwil-
ligers, pr-activiteiten en educatie. De stichting 
moet op zoek naar extra middelen voor deze 
taken. Hierover gaan we in gesprek met de 
provincie Drenthe.

– Beschermers, giften en fondsen  De groei van 
het aantal beschermers stagneert, maar hier 
staat een toename van de giften en legaten 
tegenover. Er wordt vaker heel gericht geld 
beschikbaar gesteld voor een grondaankoop of 
een project. Het Drentse Landschap werkt aan 
een nieuw fondsenwervingsbeleid.

Operationele risico’s
Het Drentse Landschap wil een professionele 
organisatie zijn. De groei van haar bezittingen 
en de uitbreiding van het personeelsbestand 
maken het noodzakelijk om efficiënter te werken. 
Bovendien leidt de wet- en regelgeving – denk 
aan de privacyregels in de AVG – tot nieuwe 
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procedures en processen. Vanuit het oogpunt 
van veiligheid moet Het Drentse Landschap haar 
ICT-omgeving aanpassen.

– Omvormen ICT-omgeving  In 2018 waren de
voorbereidingen getroffen voor het omvormen 
van onze ICT-omgeving. Er is in 2019 verder 
aan gewerkt en in 2020 vindt de implemen-
tatie plaats van een nieuw ERP-systeem en 
wordt de ICT-infrastructuur vervangen. 
Uitgangspunten zijn:

 – We maken bij de aanschaf van nieuwe 
hardware en software zoveel mogelijk 
gebruik van concepten die andere 
provinciale landschappen reeds hebben 
gebruikt.

 – Bij de keuze van een leverancier doen we
 steeds een uitgebreide referentiecheck.

 – We pakken het ICT-project planmatig aan
met oog voor de beschikbare menskracht 
en vaardigheden. Als onderdeel van 
de implementatie zorgen we voor een 
uitgebreid opleidingstraject.

– Integriteitsbeleid  Wederzijds vertrouwen
vormt de basis van het functioneren van Het 
Drentse Landschap. Integer handelen dient 
in het DNA van organisatie en medewerkers 
te zitten. Dat geldt voor alle medewerkers van 
Het Drentse Landschap. Allemaal hebben 
we te maken met integriteit, dilemma’s en 
huisregels. Het is belangrijk om als organisatie 
en medewerkers op dit punt heldere regels 
vast te leggen.
Het Drentse Landschap is bezig met het 
opstellen van een gedragscode, die medio 
2020 klaar moet zijn. Deze code gaat in op 
de kernwaarden van Het Drentse Landschap 
en de bijbehorende gedragsregels. Het moet 
een waardevol hulpmiddel worden om 
medewerkers en anderen te helpen welover-
wogen en ethisch verantwoorde beslissingen 
te nemen. 
Omdat geen enkele gedragscode elke situatie 
kan afdekken, vertrouwt Het Drentse 
Landschap erop dat een medewerker die met 
vragen of problemen zit, deze uitspreekt.

– Integraal en planmatig werken  Het Drentse
Landschap wil meer inzetten op integraal 
en projectmatig werken. In het nieuwe 
HRM-Visiedocument, dat in 2020 klaar moet 
zijn, zal worden vastgelegd op welke wijze dit 
gaat gebeuren.

– Asbestsanering  In de vastgoedanalyse die 
we in 2019 hebben laten maken, is de 
asbestsanering van daken meegenomen. 

Hierin is zowel aandacht voor de middelen 
die hiervoor beschikbaar moeten zijn, als voor 
de uitvoerbaarheid ervan. De verwachting is 
overigens wel dat de saneringsbedrijven de 
komende jaren onvoldoende capaciteit hebben 
om een en ander tijdig te kunnen uitvoeren.

Financiële risico’s
Het beheersen van de financiële risico’s is een 
belangrijk aandachtspunt in ons financieel 
beleid. Voor de continuïteit van onze stichting 
zijn drie inkomstenbronnen belangrijk: subsidies, 
inkomsten uit eigen activiteiten en donaties. 
Deze inkomsten worden gebruikt voor het 
verwerven van grond en vastgoed, het uitvoeren 
van projecten en het beheer van natuurgebieden 
en erfgoed.

– Regulier beheer versus nieuwe zaken  
Regulier beheer en onderhoud worden 
gefinancierd vanuit subsidies en eigen 
inkomsten uit onder andere verhuur van 
gebouwen, pacht en opbrengsten uit landbouw 
en vee. Bij vrijwel alle nieuwe verwervingen 
en projecten is de inbreng van eigen middelen 
of fondsenwerving een vereiste. De bijdrage 
van de Nationale Postcode Loterij speelt 
hierbij een belangrijke rol. Mochten deze 
middelen voor nieuwe zaken wegvallen, dan 
heeft dit geen gevolgen voor het reguliere 
beheer van Het Drentse Landschap.

– Weerstandsvermogen  Een belangrijk middel 
om mogelijke toekomstige risico’s adequaat 
aan te pakken is de aanwezigheid van een 
voldoende financiële buffer aan weerstands-
vermogen. De stichting is financieel gezond, 
want ze beschikt over een significante 
continuïteitsreserve. De overige operationele 
risico’s zijn in voldoende mate afgedekt met 
bestemmingsreserves.

– Liquiditeitsratio  De liquiditeitsratio van 5,0 
in 2019 is ruim voldoende om de schulden op 
korte termijn te voldoen.

– Solvabiliteit  De solvabiliteit is de verhouding
tussen het vreemd vermogen en het eigen 
vermogen op de balans. In 2019 bedroeg deze 
78 procent. Dit percentage geeft aan dat de 
stichting financieel gezond is.

– Eigen inkomsten  Aan de inkomstenkant 
zal de coronacrisis ertoe kunnen leiden dat 
er minder huurinkomsten en bijdragen van 
beschermers binnenkomen. De onrust op 
de financiële markten begin 2020 zal naar 
alle waarschijnlijk gevolgen hebben voor de 
beleggingsportefeuille van de stichting.
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5.3 Verantwoordelijkheidsverklaring

Code Goed Bestuur voor Goede Doelen
De Raad van Toezicht van Stichting Het Drentse 
Landschap onderschrijft de Code Goed Bestuur 
voor Goede Doelen van de SBF en handelt 
overeenkomstig.
In deze verantwoordingsverklaring legt de 
Raad van Toezicht verantwoording af over drie 
algemeen geldende principes:
– het onderscheiden van de functies toezicht 
 houden, besturen en uitvoeren
– het optimaliseren van de effectiviteit en 
 efficiency van bestedingen
– het optimaliseren van de 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, grond- 
aankopen, begroting, jaarverslag en jaar- 
rekening.

– De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op
basis van stukken die periodiek in zijn 
vergaderingen worden besproken in aanwezig- 
heid van de directeur-bestuurder en de 
overige 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 twee 
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 eind 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 
subsidieverstrekkers.

Effectiviteit en efficiency van bestedingen
– Door het vaststellen van het meerjaren-

beleidsplan en de daaruit voortvloeiende 
jaarplannen en begrotingen geeft de Raad van 
Toezicht vorm aan de doelstellingen van Het 
Drentse Landschap.

– In het meerjarenbeleidsplan staan richting-
gevende doelstellingen. In de jaarlijkse 
werkplannen worden per product doelstel-
lingen 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 aan het 
meerjarenbeleidsplan en het betreffende 
jaarwerkplan.

– Monitoring en evaluatie van de uitvoering 
van activiteiten en interne processen vinden 
plaats op basis van bespreking en verslag-
legging vanuit de sectoren en bespreking in 
het Managementteam. Overige relevante 
onderwerpen worden behandeld in de 
Wetenschappelijke Adviescommissie en 
de Personeelsvertegenwoordiging met 
terugmelding in de Raad van Toezicht.

– Onderwerpen die in elk geval jaarlijks aandacht 
krijgen zijn de jaarverslagen en jaarrekenin- 
gen van de afzonderlijke stichtingen en 
Beheerboerderijen BV 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 1x per twee weken

Financiële Auditcommissie 2 tot 3x per jaar

Raad van Toezicht 3 tot 5x per jaar

Wetenschappelijke Adviescommissie 2x per jaar

Personeelsvertegenwoordiging 2x per jaar

– De leerpunten uit de monitoring en evaluaties 
worden in dit overleg met elkaar gedeeld 
en kunnen worden benut of kunnen mede 
aanleiding geven tot het aanpassen van 
werkwijzen en procedures.

Omgang met belanghebbenden
– Het Drentse Landschap streeft naar een open 

dialoog met alle belanghebbenden: 
medewerkers, vrijwilligers, beschermers, 
schenkers, relaties, bedrijven, overheden, 
particulieren, natuur- en milieuorgani-
saties, waterschappen, fondsen en andere 
betrokkenen.
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– Het Drentse Landschap heeft zowel een intern
als een extern AVG-beleid. Dit laatste beleid 
staat op de website.

– In 2020 moet het integriteitsbeleid van de 
stichting worden vastgesteld door de 
Personeelsvertegenwoordiging en de Raad van 
Toezicht. Na deze vaststelling zal het beleid 
geïmplementeerd worden.

– De inhoud en kwaliteit van de informatie 
worden door de leidinggevenden gewaarborgd. 
Het team Organisatie en ondersteuning is 
verantwoordelijk voor het stroomlijnen en 
optimaliseren van de externe communicatie.

– Het Drentse Landschap informeert de 
verschillende doelgroepen met specifieke 
communicatiemiddelen als het Kwartaalblad, 
het jaarverslag en de samenvatting van het 
jaarverslag, de website, persberichten en 
digitale nieuwsbrieven, via sociale media en 
door het deelnemen aan allerlei overleg- 
organen en samenwerkingsverbanden.

– Het communicatiebeleid is vastgelegd in 
het meerjarenbeleidsplan. Het beleid is 

erop gericht om optimale relaties te hebben 
met belanghebbenden en hen gericht te 
informeren. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld 
de belangen van natuur en landschap, de 
activiteiten van de stichting, de ontwikke-
lingen in de natuurgebieden, de instand-
houding van het cultureel erfgoed en de 
besteding van de ontvangen gelden.

– De informatieverstrekking vindt plaats door 
de verantwoordelijke teams via uitingen 
als beleidsnota’s, publicaties, overleggen 
met overheden, deelname aan netwerken 
en overlegorganen. Daarnaast kunnen 
belanghebbenden via een algemeen telefoon-
nummer en een algemeen mailadres recht- 
streeks contact opnemen met Het Drentse 
Landschap.

– Het Drentse Landschap heeft een procedure 
om eventuele klachten correct te kunnen 
afhandelen. Door middel van enquêtes en 
evaluaties wordt de mening van belang- 
hebbenden regelmatig gepolst.
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5.4 Jaarrekening en begroting

Verschillenanalyse jaarrekening 2019 versus begroting 2019 
Samenvatting van de uitkomsten van de geconsolideerde jaarrekening 2019

Staat van Baten en Lasten
De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van € 149.940. Dit saldo is op basis van een directiebesluit  

als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Onttrokken aan: 

Bestemmingsfonds onrendabele monumenten 130.046 2

Bestemmingsreserve natuurbeheer en grondverwerving 114.479         4

Bestemmingsreserve projecten Het Drentse Landschap 141.624 4

Toegevoegd aan: 

Bestemmingsreserve St. Drs. A.V.J. den Hartogh Fonds 72.826 1

Bestemmingsreserve onrendabele monumenten 160.795         2

Bestemmingsreserve St. Oude Drentse Kerken 2.588 3

  

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

2 Exploitatiesaldo van de Stichting Fonds Onrendabele Monumenten

3 Exploitatiesaldo van de Stichting Oude Drentse Kerken 

4 Exploitatiesaldo van de Stichting Het Drentse Landschap en 

 Beheerboerderijen Het Drentse Landschap B.V. 

Het begrote resultaat over 2019 is nihil.

Dat betekent een nadelig verschil ten opzichte van de begroting van € 149.940.

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 baten van particulieren    2.324.237

Saldo baten van bedrijven   – 31.313

Saldo beleggingen    508.834 

Saldo projecten    226.297

Saldo aankopen natuurterreinen en gebouwen   – 3.256.418 

Saldo beheer natuurterreinen    78.156

Saldo beheer gebouwen   – 23.331 

Hogere kosten beheer en administratie   – 34.842 

Saldo voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging   58.440

Totaal   – 3.345.904 3.195.964

Per saldo nadelig   – 149.940
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Saldo baten van particulieren (+ € 2.324.000)

Betreft voornamelijk de volgende gerealiseerde 

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

onvoorspelbare karakter:

– vijf legaten ad € 443.000

– Het ontvangen bedrag aan schenkingen en giften 

 bedroeg € 1.955.000. De positieve afwijking komt 

 hoofdzakelijk door een schenking inzake 

 Landgoed Overcingel ad € 1.781.000.

– Voor bijdragen donateurs is € 365.000 begroot en 

 € 423.000 ontvangen.

Saldo baten van bedrijven (– € 31.300)

Voor bijdragen bedrijfssponsoren is € 95.000 begroot 

en € 61.000 ontvangen.

Saldo beleggingen (+ € 508.834)

Ondanks de afnemende economische groei en druk 

op de bedrijfswinsten, is de waarde van ons belegd 

vermogen flink gestegen.

Met name het ruime monetaire beleid van de 

centrale banken (renteverlagingen), het grote 

consumentenvertrouwen en de hoge bestedingen, 

de goede indices en de de-escalatie van de 

handelsoorlog tussen China en de VS, hebben 

hieraan bijgedragen. 

Het netto beleggingsrendement bedroeg in 2019 

8,2% en is daarmee het hoogst in de afgelopen  

5 jaar.   

Het koersresultaat bedraagt € 485.000. De opbreng- 

sten uit dividend en rente zijn gedaald van € 118.000  

in 2018 naar € 88.000 in 2019. De thans lage rente- 

vergoeding op spaargeld is hier met name debet aan.

De kosten voor het vermogensbeheer bedroegen  

€ 64.500 en liggen € 4.500 boven de begroting.

Saldo projecten (+ € 226.000)

De bedragen tussen haakjes zijn ook hier saldo’s van 

baten en lasten.

Het hogere resultaat is met name ontstaan doordat 

de restauratie van Oldengaerde deels wordt 

uitgevoerd in 2020 (+ € 291.000) en door hogere  

ICT-kosten (+ € 51.000).   

De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij (NPL) 

ad € 937.500 is besteed aan projecten welke hier 

als bate is opgenomen. In 2019 zijn de NPL-gelden 

besteed aan met name  de aankoop van natuur- 

terreinen, landgoed Oldengaerde en tentoonstelling 

Barbizon van het Noorden.

Saldo aankopen natuurterreinen en gebouwen

In 2019 zijn er de volgende belangrijkste 

verwervingen (> € 100.000) geweest:

Natuurterreinen

– Aankoop perceel grond Tusschenwater 258.000

– Aankoop perceel grond Kallenkote 666.000

– Aankoop perceel grond Orvelte 121.000

– Aankoop perceel grond van Provincie 

 Drenthe 375.000

– Aankoop middels schenking landgoed 

 Overcingel - Assen 162.000

– Aankoop perceel grond Midlaren 436.000

– Aankoop perceel grond Borger 123.000

– Aankoop perceel grond Kerkenveld 138.000

– Aankoop perceel grond Reestdal-

 Pieperij 165.000

– Overige aankopen < € 100.000 330.000

  2.774.000

Gebouwen

– Aankoop woonboerderij in Yde 368.000

– Aankoop boerderij in Hollandscheveld 155.000

– Aankoop middels schenking Landgoed 

 Overcingel - Assen 1.619.000

– Aankoop woning in Holthe 169.000

  2.311.000

Saldo beheer natuurterreinen (+ € 78.000)

De baten zijn met name hoger door hogere pacht- 

opbrengsten (+ € 234.000). In de begroting 2019 is 

rekening gehouden met lagere pachtopbrengsten 

omdat de verwachting was dat verpachte gronden 

in 2019 zouden worden omgezet in natuur. De baten 

uit subsidies zijn lager (– € 35.000) met name door 

een lagere jaarlijkse beheersubsidie (– € 51.000), 

subsidie Provincie Drenthe (– € 25.000) en overige 

subsidies/bijdragen (– € 32.000). Hier tegenover 

staat een hogere ontvangen subsidie van de 

Gemeente Assen (+ € 69.000). 

De baten uit verkopen landbouwproducten, vee en 

veeproducten en overige zijn lager (– € 90.000). Dit 

komt deels door een verschuiving naar 2020 en deels 

door minder vleesbestellingen.

De lasten liggen € 29.000 boven de begroting. De 

kosten machines en gereedschappen zijn hoger dan 

begroot (+ € 45.000) als gevolg van de aanschaf van 

een bedrijfsauto en een minikraan, hogere kosten 

rasters en vangkooien (+ € 60.000) en lagere kosten 

voor pacht, advocaten en beheerevaluaties

(– € 52.000).

Ook de kosten voor heidebeheer zijn, als gevolg van 

de droogte, lager dan begroot (– € 28.000).
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Saldo beheer gebouwen (– € 23.000)

De baten zijn hoger als gevolg van hogere huur- 

opbrengsten (+ € 127.000), minder leegstand, 

aanpassing erfpacht naar huur (+ € 44.000) en 

hogere bezettingsgraad van de vakantiewoningen  

(+ € 28.000).

Aan de lastenkant zijn de onderhoudskosten 

gebouwen € 137.000 hoger dan begroot. Onder 

andere het vervangen van de kapconstructie van  

een schuur  en aanpassing van het parkeerterrein, 

resp. € 36.000 en € 35.000, waren niet voorzien. 

Daarnaast is er verdeeld over de verschillende 

objecten meer aan planmatig en correctief 

onderhoud uitgegeven (+ € 62.000). In de begroting 

2020 is al rekening gehouden met structureel  

hogere onderhoudslasten als gevolg van uitbreiding 

van de portefeuille en gestegen bouwkosten.  

Het tuinonderhoud is in 2019 duurder uitgevallen 

(+ € 20.000) door o.a. onderhoud van de tuin van 

Landgoed Overcingel. Verder zijn de schoonmaak-

kosten van de vakantiewoningen gestegen  

(+ € 14.000). Dit is een gevolg van de hogere 

bezettingsgraad. Ook de energiekosten laten een 

toename zien in verband o.a. door de overstap naar 

een duurzame leverancier. 

 

Balans

De financiële positie van de stichting is verder 

versterkt.

De continuïteitsreserve is ongewijzigd en bedraagt 

per 31 december 2019 € 3.174.092.

Het totaal van de bestemmingsreserves en 

bestemmingsfondsen bedraagt per 31 december 

2019 € 12.545.000 tegen € 12.647.000 per 

31-12-2018. De afname is met name het gevolg van 

het geconsolideerde resultaat.

De vorderingen en de overlopende activa zijn 

gestegen met name als gevolg van nog te ontvangen 

SKNL-subsidie ad € 1.273.000 en te ontvangen 

legaten ad € 250.000.

De effecten zijn in waarde gestegen met € 344.000 

met name als gevolg van de koersresultaten. 

De langlopende schuld, restant hoofdsom € 343.467,  

heeft betrekking op een in 2019 verworven 

monumentale woonboerderij waarvoor een lening  

is aangegaan.

De kortlopende passiva stegen met € 1.295.000, 

voornamelijk als gevolg van nog te betalen aankopen 

grond en gebouwen, in totaal € 1.080.000, en vooruit 

ontvangen (project)subsidies per 31-12-2019. 

Bovenstaande heeft geresulteerd in een negatieve 

kasstroom van € 296.716. 
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Balans per 31 december 2019 
(in euro’s / na verwerking resultaat) 

 31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA

Financiële vaste activa 125.906 125.906

Vorderingen en overlopende activa 1.862.871    388.044 

Effecten    6.095.499 5.751.782 

Liquide middelen 12.047.744  12.344.460

  20.132.020 18.610.193

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 3.174.092   3.174.092 

Bestemmingsreserves 10.805.954  9.883.216

 13.980.046 13.057.308

Bestemmingsfondsen 1.738.919 2.763.228

 

 15.718.965 15.820.536

 

Voorziening 60.000      75.000 

Langlopende schulden 343.467 –

Kortlopende schulden 4.009.589   2.714.657

 20.132.020 18.610.193
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Staat van baten en lasten over 2019
(in euro’s)

 Werkelijk Begroting Werkelijk

BATEN 2019 2019 2018

Baten van particulieren 2.934.770   699.500 863.991

Baten van bedrijven 134.413 95.000 112.300

Baten van loterijorganisaties 937.500 937.500  937.500  

Baten van subsidies van overheden 

– Subsidie projecten 455.231 835.000 239.760 

–  Subsidie aankopen natuurterreinen en gebouwen 1.401.704 697.000 290.801

– Subsidie beheer 3.451.024 3.486.000 3.355.629 

Totaal baten van subsidies van overheden 5.307.959 5.018.000 3.886.190 

Overige baten beheer natuurterreinen  1.013.797 869.500 1.163.030

Baten beheer gebouwen 1.563.978 1.442.000 1.371.661

Overige baten 18.161 23.500 19.737

 

SOM VAN DE BATEN 11.910.577 9.085.000 8.354.408  

  

 

 Werkelijk Begroting Werkelijk

LASTEN 2019 2019 2018

Besteed aan de doelstellingen 

A. Kosten aankopen natuurterreinen en gebouwen 4.711.122 750.000 1.418.262

B.  Kosten beheer natuurterreinen 2.825.165 2.794.000 2.580.056  

B.  Kosten beheer gebouwen 1.306.309 1.161.000 1.251.049  

C. Kosten projecten 2.399.600 3.056.000 1.657.289  

D. Kosten voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging  523.221 587.000 515.009  

Totaal besteed aan de doelstellingen 11.765.417 8.348.000 7.421.664 

Werving baten 

Kosten eigen fondsenwerving 85.092 53.000 48.118  

Totaal werving baten 85.092 53.000 48.118 

Beheer en administratie     

Kosten beheer en administratie 718.842 684.000 692.359

Totaal beheer en administratie  718.842 684.000 692.359   

  

SOM VAN DE LASTEN 12.569.351 9.085.000 8.162.141  

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN – 658.774 – 192.267

Saldo financiële baten en lasten 508.834 – – 216.460 

Resultaat – 149.940 – – 24.193

Bestemming van het resultaat:

Naar bestemmingsreserve SODK – 2.588 – – 15.552 

Naar / van bestemmingsreserve St. Drs. A.V.J. den Hartogh Fonds – 72.826 –  28.754 

Naar / van bestemmingsreserve natuurbeheer en grondverwerving 114.479 – – 140.641 

Van bestemmingsreserve projecten 141.624 – –

Naar bestemmingsreserve Onrendabele monumenten – 160.795 – –

Van bestemmingsfonds Onrendabele monumenten 130.046 – 151.632
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Grondslagen
 

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. 

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 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 

vorenstaande 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, landschaps- 

onderhoud, informatiecentra en toeristisch- 

recreatieve 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. 

De Stichting Drentse Boerderijen wordt in 2020 

opgeheven. De doelstellingen zijn opgenomen in 

de vernieuwde statuten van Stichting Het Drentse 

Landschap.

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 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 resultaat- 

bepaling 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 

marktwaarde 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. 

In geval 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. 

Als iemand echter is overleden in het verslagjaar 

maar het legaat wordt ontvangen in het 1e kwartaal 

van het volgende boekjaar, dan wordt het legaat voor 

100% meegenomen in het verslagjaar.

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. 



Toelichting op de balans per 31 december 2019 
(in euro’s)

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.

  31-12-2019  31-12-2018

Aankopen gronden en gebouwen  4.977.135  1.904.193

Totaal aankopen gronden en gebouwen  4.977.135  1.904.193  

Financiële vaste activa 

  31-12-2019  31-12-2018

Geldleningen ug Coöperatie Energiekansen  125.906  125.906 

Totaal financiële vaste activa  125.906  125.906 

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%.

Tot 2019 werd de in het boekjaar ontvangen aflossing verwerkt in het verslagjaar 

van het jaar daarvoor. Met ingang van 2019 wordt de aflossing verantwoord in het 

lopende boekjaar. De in 2019 ontvangen aflossing is toegerekend aan 2018. De in 

2020 ontvangen aflossing wordt toegerekend aan boekjaar 2020, waardoor boek-

houdkundig een jaar niet is afgelost.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek 

van noodzakelijk geachte voorzieningen voor dubieusheid, aangehouden voor de 

bedrijfsvoering.

  31-12-2019  31-12-2018

Debiteuren volgens saldilijst per 31 december   185.082  172.873

Te ontvangen aankoopsubsidies  1.272.569  –

Te ontvangen projectsubsidies  57.797  9.191

Te ontvangen omzetbelasting  –  58.919

Toegezegde legaten  250.000  25.000 

Overige bedragen nog te ontvangen  73.370  93.380 

Vooruitbetaalde bedragen  24.052  28.682

Totaal vorderingen en overlopende activa  1.862.870  388.044 
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Voorziening debiteuren

De voorziening is verlaagd met € 9.909 naar € 1.588. Deze voorziening is 

verwerkt in de post debiteuren. 

In 2019 is € 3.069 als oninbaar geboekt. Het betreft hier de kwijtschelding van een 

deel van een openstaande huurschuld. De verhaalmogelijkheden bij de huurder 

zijn als zeer beperkt beoordeeld. 

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.

  31-12-2019  31-12-2018

Aandelen 1.478.306 1.484.168

Obligaties 4.425.099 3.901.928

Overige waarden 192.093 365.686

Totaal beleggingen 6.095.498 5.751.782

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en 

aangehouden voor de bedrijfsvoering.

  31-12-2019  31-12-2018

Kas 2.390  4.415

ABN-AMRO bank 28.983 28.703

Rabobank 3.399.936 3.882.440

Spaarrekeningen 8.032.155 8.005.859

Vermogensbeheerrekeningen 584.280 423.043

Totaal liquide middelen 12.047.744 12.344.460

PASSIVA

   

Reserves en fondsen

  31-12-2019  31-12-2018

Continuïteitsreserve Stichting Het Drentse Landschap 3.124.092 3.124.092

Continuïteitsreserve Stichting Oude Drentse Kerken 50.000 50.000  

Saldo per 31 december 3.174.092 3.174.092 

 

De continuïteitsreserve heeft de functie van buffer voor onverwachte tegenvallers 

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
  31-12-2019  31-12-2018

Bestemmingsreserve voor projecten  

Saldo per 1 januari  1.816.803  1.816.803  

Af: saldo uit resultaatverdeling – 141.624 

Bij: uit bestemmingsreserve NPL-gelden voor 

project Oldengaerde 364.604 

 2.039.783 1.816.803

Bestemmingsreserve Nationale Postcode Loterij

Saldo per 1 januari  1.229.051 1.229.051

Af: naar bestemmingsreserve projecten i.v.m. 

project Oldengaerde -364.604 

 864.447 1.229.051

  

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

Saldo per 1 januari 795.977 1.004.731

Af: naar reserve groot onderhoud stichting 

Het Drentse Landschap  – 180.000

Af/Bij: saldo uit resultaatverdeling 72.826 – 28.754

Saldo per 31 december 868.803 795.977

 

Reserve Stichting Oude Drentse Kerken

Saldo per 1 januari 594.888 579.336

Bij: saldo uit resultaatverdeling 2.588 15.552

Saldo per 31 december  597.476  594.888

 

Reserve afkoop erfpacht

Saldo per 1 januari en 31 december 679.893 679.893

Reserve groot onderhoud

Saldo per 1 januari 1.847.804 1.819.436 

Af: naar bestemmingsfonds Stichting Fonds 

Onrendabele Monumenten   – 151.632

Bij: overboeking van reserve Stichting Oud Drenthe  

Bij: van reserve  St. Drs. A.V.J. den Hartogh Fonds  180.000

Saldo per 31 december  1.847.804 1.847.804

Reserve Natuurbeheer en grondverwerving

Saldo per 1 januari 2.767.167 2.626.523

Af/bij: saldo uit resultaatverdeling – 114.479 140.644

Saldo per 31 december 2.652.688 2.767.167

Reserve Onrendabele monumenten

Saldo per 1 januari 151.633 1.368.351

Af: naar fonds onrendabele monumenten  – 1.368.351

Bij: saldo uit resultaatverdeling 160.795 

Bij: van reserve Stichting Oud Drenthe  

Bij: van Fonds Onrendabele Monumenten 942.632 151.633

Saldo per 31 december 1.255.060 151.633

Saldo reserves per 31 december totaal 10.805.954 9.883.216
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  31-12-2019  31-12-2018

Fonds Onrendabele monumenten

Saldo per 1 januari 2.763.228 –

Bij: jaarlijkse termijn molens gemeente Noordenveld 48.369 46.509

Bij: afkoopsom molens Coevorden – 1.500.000

Af: saldo uit resultaatverdeling – 130.046 – 151.632

Af: van reserve onrendabele monumenten – 942.632 1.368.351

Saldo fondsen 31 december totaal 1.738.919 2.763.228

Bestemmingsreserve voor projecten

Dit deel van het vermogen is c.q. zal voor diverse daartoe aan te wijzen projecten 

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 

investeringen 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 

haar mening te zwaar op de exploitatie drukken.

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.

Reserve onrendabele monumenten

Deze reserve wordt gevormd om toekomstig onderhoud aan onrendabele 

monumenten zoals kerken en molens te kunnen blijven plegen.  

In 2019 is een bedrag van € 884.457 overgeboekt van het fonds onrendabele 

monumenten omdat deze gelden niet afkomstig zijn van derden maar vooral 

onttrokken zijn aan andere reserves.

Fonds onrendabele monumenten

Dit fonds is gevormd uit ter beschikking gestelde middelen van derden met als 

oormerk het plegen van onderhoud aan onrendabele monumenten. Dotaties 

vinden plaats als gevolg van ontvangsten van derden. De instandhoudingskosten 

worden aan dit fonds onttrokken.  

In 2019 is een bedrag van € 884.457 overgeboekt naar de reserve onrendabele 

monumenten omdat dit gelden waren die niet afkomstig waren van derden.
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Voorziening

 31-12-2019 31-12-2018

Voorziening Oldengaerde 60.000 75.000

Totaal voorzieningen 60.000 75.000

In verband met de afgesloten overeenkomst, waarin is bepaald dat een 

woongedeelte 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.

Langlopende schulden

 31-12-2019 31-12-2018

Lening inzake woonboerderij in Yde – hoofdsom 368.000 –

Af: eerste schenkingstermijn – 24.533 –

Totaal langlopende schulden 343.467 -

Betreft een in 2019 geschonken woonboerderij, waarbij de verkoper een lening 

heeft verstrekt aan Stichting Het Drentse Landschap van € 368.000. De lening 

wordt door de verkoper in 15 jaarlijkse termijnen van € 24.533 kwijtgescholden.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Schulden met een 

looptijd langer dan 1 jaar worden als schulden op lange termijn verantwoord.  

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

 31-12-2019 31-12-2018

Crediteuren volgens saldilijst per 31 december 739.037  621.810

Te betalen loonheffing en premies 61.972 58.322

Te betalen omzetbelasting 37.643

Te betalen verlofuren en reservering vakantiegeld 332.629  315.753

Diverse nog te betalen bedragen 1.214.622 215.985

Vooruit ontvangen erfpacht 2.573 3.178

Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen 1.519.075 1.396.243

Vooruit ontvangen/-gefactureerd diversen 102.039 103.366

Totaal kortlopende schulden 4.009.590 2.714.657

   

Onder diverse nog te betalen bedragen is een bedrag van € 1.080.364 opgenomen 

in verband aankopen natuurgebieden. De aankopen hebben plaatsgevonden in 

2019, de betaling vindt in 2020 plaats.

De post vooruit ontvangen subsidies / bijdragen bestaat met name uit vooruit 

ontvangen projectsubsidies ( € 771.055), vooruit ontvangen bedragen in het kader 

van instandhouding monumenten (€ 201.473), vooruit ontvangen bedrijfstoeslag 

(€ 335.127) en ontvangen btw in verband met suppleties uit voorgaande jaren 

(€ 127.040).
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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. € 7.300.

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 balans-

datum zijn er geen indicaties dat subsidies zouden moeten worden terugbetaald.

Investeringsverplichtingen

Per balansdatum bestaan er investeringsverplichtingen. De betreffende 

investeringen zijn afgedekt met toegezegde subsidies of andere financieringen.

Gebeurtenissen na balansdatum 

Het coronavirus heeft ook invloed op onze stichting. In paragraaf 5.2 Risico-

management is door de directeur-bestuurder al kort toegelicht wat de impact van  

het virus op onze organisatie reeds is geweest en waar wij verder nog rekening mee 

houden. Ook is toegelicht welke maatregelen wij al genomen hebben en welke 

maatregelen wij voornemens zijn nog te nemen. Hierbij is ook aangegeven van 

welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten wij verwachten gebruik 

te maken. 

Impact per datum vaststelling jaarrekening

De coronacrisis heeft gezorgd voor fors dalende beurskoersen. Anders dan in 2019  

is ons belegd vermogen in het eerste kwartaal van 2020 in waarde gedaald. De 

stand van de koersen c.q. de beurswaarde is echter een momentopname. De stichting

belegt met een langetermijnhorizon. Maatregelen hoeven daarom op dit moment  

niet genomen te worden.

Aan een deel van onze (zakelijke) huurders van gebouwen is uitstel van betaling 

verleend. In hoeverre dit impact heeft op onze resultaten in 2020 is nog niet 

te overzien. 

De verhuur van vakantiewoningen stagneert enigszins door de coronacrisis. In 

hoeverre dit zich doorzet in de rest van 2020 is nog onduidelijk.

De impact is niet groot omdat de verhuuropbrengsten een beperkt deel van onze 

totale opbrengsten betreffen.

Conclusie 

Uit de bovenstaande toelichting blijkt dat er onzekerheden blijven bestaan. Er 

zijn echter geen redenen om nu aan te nemen dat dit gevolgen zal hebben voor 

de continuïteit van onze stichting. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 
(in euro’s)

BATEN 

  Werkelijk   Begroting   Werkelijk

 2019 2019   2018

Baten van particulieren

Baten van particulieren – projecten  113.441 234.500 6.632

Bijdragen donateurs 423.274 365.000   393.035  

Nalatenschappen 443.340 100.000 267.102  

Schenkingen en giften 1.954.715 p.m. 197.221  

Totaal baten van particulieren 2.934.770 699.500   863.991  

Baten van bedrijven

Baten van bedrijven/instanties – projecten 70.725 – 48.828

Bijdragen donateurs 2.258 – –

Bijdragen bedrijfssponsoren 61.090 95.000  63.472

Schenkingen en giften 340 – –  

Totaal baten van bedrijven 134.413 95.000  112.300  

Baten van loterijorganisaties

Bijdrage Nationale Postcode Loterij 937.500 937.500 937.500  

Subsidies overheden projecten

Rijk 173.000 420.000 14.602   

Provincie Drenthe 248.181 400.000 208.250

Gemeenten 34.050 15.000 16.908

Totaal subsidies overheden projecten 455.231 835.000   239.760

Subsidies overheden aankopen natuurterreinen en gebouwen  

Subsidie / bijdragen aankopen natuurterreinen 1.401.704 697.000 290.801

Totaal subsidies overheden aankopen 

Natuurterreinen en gebouwen 1.401.704 697.000 290.801

Baten beheer natuurterreinen

Subsidies overheden beheer algemeen

Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer 2.129.279 2.180.000 2.065.516

Subsidie Provincie Drenthe 748.480 773.000 865.241

Subsidie Gemeente Assen  69.000

Totaal subsidies overheden beheer algemeen 2.946.759 2.953.000 2.930.757 

Subsidies overheden beheer specifiek

Subsidies vee via bedrijfstoeslag 297.102 299.000 264.158

Subsidies schaapskudden 95.809 95.000 94.261

Subsidies hunebedden 24.922 25.000 27.726

Subsidie Nationaal Restauratiefonds 79.975 75.000 38.727

Diverse subsidies / bijdragen gebouwen 6.457 39.000 –

Totaal subsidies overheden beheer specifiek 504.264 533.000  424.872

Totaal subsidies overheden beheer 3.451.024 3.486.000 3.355.629

Totaal subsidies van overheden 5.307.959 5.018.000 3.886.190
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BATEN 

  Werkelijk   Begroting   Werkelijk

 2019 2019   2018

Overige baten beheer natuurterreinen

Opbrengsten verkopen landbouwproducten 42.876 60.000 9.032

Opbrengsten verkopen vee en veeproducten 250.075 307.000 266.960

Opbrengsten pachten 684.467 450.000 836.566

Opbrengsten jachthuren 21.288 22.000  22.602

Overige opbrengsten 15.091 30.500 27.870

Totaal overige baten beheer natuurterreinen 1.013.797 869.500 1.163.030

Baten beheer gebouwen

Opbrengsten huren gebouwen 1.416.113 1.289.000 1.290.697

Opbrengsten erfpachten 76.768 83.000 80.963

Schade-uitkering verzekeringen 71.097 70.000 –   

Totaal baten beheer gebouwen 1.563.978 1.442.000 1.371.661

Overige baten

Opbrengsten activiteiten/ bijdrage lezingen/ excursies 4.637 6.500 5.666

Opbrengsten verkopen (web)winkel 11.123 15.000 13.307

Opbrengsten acties 1.500 – –

Opbrengsten diversen overige verkopen 901 2.000 764

Totaal overige baten 18.161 23.500 19.737
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LASTEN 

  Werkelijk   Begroting   Werkelijk

 2019 2019   2018

Besteed aan de doelstellingen
Kosten aankopen natuurterreinen en gebouwen

Aankopen en verwerving

Aankopen natuurterreinen 2.328.568 700.000 1.365.946

Aankopen gebouwen 2.333.337 p.m. 2.934

 4.661.905 700.000 1.368.880

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Personeelskosten 49.217 50.000 49.382

Totaal kosten aankopen natuurterreinen en gebouwen 4.711.122 750.000 1.418.262

Kosten beheer natuurterreinen en gebouwen

Verstrekte subsidies en bijdragen 

Diensten Milieufederatie Drenthe 9.663 9.000 15.606

Diensten LandschappenNL 54.261 65.000 56.821

Totaal verstrekte subsidies en bijdragen 63.924 74.000 72.427

Uitbesteed werk

Directe kosten beheer natuurterreinen

Bosbeheer (voornamelijk onderhoud) 35.135 37.000 24.529

Begrazing natuurterreinen (verzorging schapen e.d.) 136.289 110.000 92.616

Akkerbouw (bemesten, gewasbescherming, oogsten) 52.687 40.000 39.545

Bemest grasland (bemesten, oogsten, rasteren) 69.722 45.000 44.941

Schraalland (oogsten, rasteren) 153.464 140.000 138.583

Rundveebeheer (verzorging Limousins en Hooglanders) 108.200 167.000 176.281

Totaal directe kosten beheer natuurterreinen 555.497 539.000 516.497

Algemene kosten beheer natuurterreinen

Machines en gereedschappen (aankoop en onderhoud) 214.139 169.000 105.421

Bedrijfsauto’s 59.103 60.000 56.872

Infrastructuur (wegen, waterlopen, bebording) 147.822 145.000 126.530

Waterschapslasten 101.940 85.000 98.161 

Overige (huur, pacht, hunebedden) 80.536 132.000 65.479 

Totaal algemene kosten beheer natuurterreinen 603.540 591.000 452.463
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LASTEN 

  Werkelijk   Begroting   Werkelijk

 2019 2019   2018 

Kosten beheer gebouwen

Onderhoud gebouwen 714.475 577.000 595.259

Renovatie gebouwen 151.996 171.000 265.273

Gas/water/elektriciteit 96.653 90.000 86.513

Verzekeringen gebouwen 95.405 90.000 88.425

Verzekering fondsvorming 2.363 2.500 2.363

Onroerendgoedbelasting 54.530 55.000 52.753

Gemeentelijke belastingen 13.554 14.000 12.631

Overige 177.333 161.500 147.832

Totaal kosten beheer gebouwen 1.306.309 1.161.000 1.251.049

Totaal uitbesteed werk  2.465.346 2.291.000 2.220.008

Huisvestingskosten

Huisvestingskosten 97.189 41.000 13.147

Totaal huisvestingskosten 97.189 41.000 13.147 

     

Kantoorkosten

Kantoorkosten 189.409 207.000 205.487

Totaal kantoorkosten 189.409 207.000 205.487

Algemene kosten

Algemene kosten 44.294 50.000 44.457

Totaal algemene kosten 44.294 50.000 44.457

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Personeelskosten 1.271.312 1.292.000 1.275.578

  

Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie 1.271.312 1.292.000 1.275.578

 

Totaal kosten beheer natuurterreinen en gebouwen 4.131.474 3.955.000 3.831.105

   

Kosten projecten

Uitgaven aan diverse projecten 2.312.399 2.967.000 1.569.795 

   

Uitvoeringskosten eigen organisatie   

Personeelskosten 87.201 89.000 87.494

  

Totaal kosten projecten 2.399.600 3.056.000 1.657.289 
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LASTEN 

  Werkelijk   Begroting   Werkelijk

 2019 2019   2018 

   

Kosten voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging   

   

Voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging

Kosten pr/voorlichting 22.407 22.000 24.295

Kosten marketing 14.344 15.000 2.798

Kosten informatiecentra/informatiepanelen 15.217 40.000 17.072

Kosten inkopen webwinkel 2.650 3.000 11.282  

Kosten website 7.407 5.000 5.373  

Kosten educatie 2.541 4.000 269

Kosten activiteiten 26.508 43.000 29.571

Kosten vrijwilligers 17.844 20.000 13.323

Kosten Kwartaalblad 72.051 87.000 67.626

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Personeelskosten 342.252 348.000 343.400

 342.252 348.000 343.400 

    

Totaal kosten voorlichting, promotie, educatie, 

belangenbehartiging 523.221 587.000 515.010

  

TOTAAL BESTEED AAN DE DOELSTELLING 11.765.417 8.348.000 7.421.665

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving

Wervingskosten 50.524 18.000 13.566 

 

Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving

Personeelskosten 34.568 35.000 34.552

  

Totaal kosten eigen fondsenwerving 85.092 53.000 48.118

In % van de geworven baten 2,95% 9,46% 5,23% 

  

Kosten beheer en administratie

Kosten opleiding en scholing 19.906 20.000 14.324

Reis- en verblijfkosten 65.827 67.000 63.812

Kosten personele verzekeringen 120.389 109.000 107.636

Overige kosten derden 103.369 72.000 95.863

      

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Personeelskosten 409.351 416.000 410.725 

Totaal kosten beheer en administratie 718.842 684.000 692.359

TOTAAL BEHEER EN ADMINISTRATIE 718.842 684.000 692.359
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LASTEN 

  Werkelijk   Begroting   Werkelijk

 2019 2019   2018 

Financiële baten en lasten

Baten uit beleggingen

Opbrengsten dividend en rente 88.014 – 117.666

Koersverschillen 485.377 60.000 – 272.179

Totaal baten uit beleggingen 573.391 60.000 – 154.513

Kosten van beleggingen

Kosten beleggingen 64.557 60.000 61.947

Totaal kosten van beleggingen 64.577 60.000 61.947

SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 508.834 – – 216.460

Bruto salarissen, inclusief uitbetaalde vakantiegelden 1.757.315 2.297.000 1.778.350 

Premies werkgever BPL, Sazas, etc. 221.656  215.989 

Premies werkgever WW, WIA, etc. 330.313  307.834 

Excedentregeling pensioen en overige verzekeringen 120.389 109.000 107.636 

Uitkering bij ziekte  – 63.532  – 19.935

Totaal kosten salarissen incl. werkgeverslasten 2.366.141 2.406.000 2.389.875 

Gemiddelde personele bezetting in fte’s 37,3 36,0 36,0

Gemiddelde kosten per fte 63.435 66.908 66.385

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. 

I Informatie over bezoldiging directie in het jaarverslag

Bezoldiging directie

De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van 

andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste 

evaluatie was 1 maart 2018.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt S.S. van der Meer de 

Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging  

van de situatie bij S.S. van der Meer vond plaats door de RvT. Dit leidde tot een zogenoemde BSD-score van 

435 punten met een maximaal jaarinkomen van € 121.708 (1 fte/12 mnd.).

Het werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg in 2019 € 87.669 (1 fte/12 mnd.). Deze beloning blijft 

binnen het maximum van € 121.708.

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen, de pensioencom-

pensatie en de overige beloningen op termijn bleven (voor de directeur, met een bedrag van € 105.139) binnen 

het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 194.000 per jaar.
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De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn 

stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de 

staat van baten en lasten. 

II    Vermelding bezoldiging directie in de toelichting op de staat van baten en lasten in de jaarrekening

Bezoldiging directie 

Naam S.S. van der Meer

Functie Directeur-bestuurder

Dienstverband

Aard (looptijd) onbepaald

Uren 37

Parttime percentage 100

Periode 1/1 – 31/12

Bezoldiging (EUR)

Jaarinkomen

Bruto loon/salaris 81.175

Vakantiegeld 6.494

Vaste eindejaarsuitkering – 

Gratificatie/jubileumuitkering  –

Uitbetaling niet opgenomen vakantiedagen – 

Totaal 87.669

Belaste vergoedingen/bijtellingen

Pensioenlasten (werkgeversdeel) 8.377

Excedentregeling 9.092

Pensioencompensatie

Overige beloningen op termijn

Uitkeringen beëindiging dienstverband

Totaal 2019 105.139

Het jaarinkomen van de directeur blijft binnen het maximum volgens de Regeling beloning directeuren van 

goededoelenorganisaties.

Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de pensioenlasten, de pensioencompensatie en 

de overige beloningen op termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum.

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. 



Subsidies en bijdragen

Aankopen en verwervingen

Uitbesteed werk

Publiciteit en communicatie

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Kantoorkosten

Algemene kosten

Rente

Totaal

Gemiddeld aantal werknemers

per doelstelling

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 

In % totaal besteed aan de doelstelling ten opzichte van de totale baten: 98,78%

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.

In % totaal besteed aan kosten beheer en administratie: 7,28%
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8.224.088



HET DRENTSE LANDSCHAP
JAARREKENING 2019

Begroting 2020 
(in euro’s) 

 Werkelijk Begroting Begroting

 2019 2019 2020 

BATEN
 

Baten van particulieren 2.934.770 699.500 542.000

Baten van bedrijven  134.413 95.000 89.500 

Baten uit acties van derden 937.500 937.500 937.500 

Subsidies van overheden    

– Subsidies projecten 455.231 835.000 759.000

– Subsidies overheden aankopen natuurterreinen en gebouwen 1.401.704 697.000 1.140.000

– Subsidie beheer 3.451.024  3.486.000 3.566.000 

Overige baten beheer natuurterreinen 1.013.797  869.500 1.009.000 

Baten beheer gebouwen 1.563.978  1.442.000 1.570.000  

Overige baten 18.161  23.500 19.000

    

SOM VAN DE BATEN 11.910.577  9.085.000 9.632.000 

 

LASTEN 

A. Kosten aankopen natuurterreinen en gebouwen 4.711.122 750.000 754.000

B. Kosten beheer natuurterreinen  2.825.165  2.794.000 3.041.000

B. Kosten beheer gebouwen 1.306.309  1.161.000 1.618.000

C. Kosten projecten 2.399.600  3.056.000 2.743.000 

D. Kosten voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging 523.221  587.000 637.000

Totaal besteed aan de doelstellingen 11.765.417  8.348.000 8.793.000 

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 85.092  53.000 55.000 

Totaal werving baten 85.092  53.000 55.000

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 718.842 684.000 784.000 

Totaal beheer en administratie 718.842 684.000 784.000

    

SOM VAN DE LASTEN 12.569.351  9.085.000 9.632.000

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN – 658.774 – –

79



Financiële baten en lasten

Baten uit beleggingen

Opbrengsten dividend en rente 88.014 – –

Koersverschillen  485.377 60.000 60.000

Totaal baten uit beleggingen 573.391 60.000 60.000

Kosten van beleggingen

Kosten beleggingen 64.557 60.000 60.000

Totaal kosten van beleggingen 64.577 60.000 60.000

SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 508.834 – –

Resultaat – 149.940  – –
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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 geconsolideerde jaarrekening 2019 

Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2019 van Stichting Het Drentse Landschap te Assen gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Het Drentse Landschap per 31 december 2019 en 
van het resultaat over 2019 in overeenstemming met RJ 650 (Fondsenwervende instellingen). 

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit: 

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019; 

2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019; 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 geconsolideerde 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. 
  

   

 154/404180/2019/17153   18 mei 2020 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de geconsolideerde 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 geconsolideerde 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 geconsolideerde 
jaarrekening. 

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

C. Beschrijving van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening 

Verantwoordelijkheid van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de geconsolideerde jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de geconsolideerde 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 geconsolideerde 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de geconsolideerde 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 geconsolideerde 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 geconsolideerde jaarrekening. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de geconsolideerde 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. 
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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 geconsolideerde 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. 

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 geconsolideerde 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 
geconsolideerde 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 geconsolideerde 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 geconsolideerde jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

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

Gegeven onze eindverantwoordleijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de 
uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel 
van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd 
waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was. 
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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, 18 mei 2020 

w.g. 

Afier Auditors B.V. 
drs. J.H. Kreuze RA/RE 
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Bijlage 1

HET DRENTSE LANDSCHAP
BIJLAGEN

Samenstelling bestuur en commissies

Stichting Het Drentse Landschap

Raad van Toezicht

• mevr. A. Edelenbosch (voorzitter)

 Gasselternijveenschemond

 (neven)functies

 – voorzitter Je Maintiendrai Fonds

 – lid Raad van Toezicht LandschappenNL

 – bestuurslid LandschappenNL

 – vicevoorzitter Dorpsbelangen 

  Gasselternijveenschemond

 – voorzitter werkgroep Harry de Vroome

 – voorzitter werkgroep BOS Natuurlijk

• P. Bennema (vicevoorzitter)

 Oude Willem

 (neven)functies

 – eigenaar bureau voor Communicatie, PR en 

  Ruimtelijke Ordening

• 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

 – directiesecretaris en secretaris Raad van 

  Commissarissen Groningen Seaports NV

• N. Vanderveen

 Assen

 (neven)functies

 – directeur Warenhuis Vanderveen BV Assen

 – lid ledenraad brancheorganisatie INretail

 – lid ledenraad retailserviceorganisatie 

  EK/Euretco

 – lid ledenraad Energiecoöperatie Duurzaam 

  Assen

 – CvA-lid Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa

 – CvA-lid Stichting Vrienden van het Wilhelmina 

  Ziekenhuis Assen

 – CvA-lid Theaterspektakel Het Pauperparadijs

Directeur-bestuurder

• mevr. S. van der Meer

 Groningen

Stichting Drentse Boerderijen

• mevr. A. Edelenbosch (voorzitter)

• P. Bennema

• mevr. G. Bijlsma

• mevr. M. van den Dungen

• N. Vanderveen

Stichting Oude Drentse Kerken

• mevr. A. Edelenbosch (voorzitter)

• P. Bennema

• mevr. G. Bijlsma

• mevr. M. van den Dungen

• N. Vanderveen

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

• mevr. A. Edelenbosch (voorzitter)

• P. Bennema

• mevr. G. Bijlsma

• mevr. M. van den Dungen

• N. Vanderveen

Stichting Fonds Onrendabele Monumenten Drenthe

• mevr. A. Edelenbosch (voorzitter)

• P. Bennema

• mevr. G. Bijlsma

• mevr. M. van den Dungen

• N. Vanderveen

Wetenschappelijke Adviescommissie

• U. Vegter, hoofd team Natuur en landschap 

 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

 

Samenstelling op 

31 december 2019



87

HET DRENTSE LANDSCHAP
BIJLAGEN

Bijlage 2 Overzicht natuurgebieden

 eigendom beheer

Kloosterstraat 5,3214 0,0502

Kampsheide 30,5339 9,1645

Scharreveld 302,5182 9,9833

De Palms 26,2920

Bongeveen 48,5200 18,1260

Takkenhoogte 120,0705 27,4675

Hondstong 81,4116 37,0485

Reestdal 789,6286 15,8457

Stroeten 72,8050

Kleibosch 148,5967

Hijkerveld 981,1689 45,5063

Gasterse Duinen 78,8926

De Slagen 128,6297 81,4138

Smilder Oosterveld 144,9127

Nijensleekerveld 30,1760

Dalerpeel 199,4525 9,1560

Elper Westerveld 39,9840

Landgoed Vledderhof 117,5370

Landgoed Vossenberg 431,6275 19,8042

Drouwenerzand 228,4662 4,6385

Bouwersveld 91,9017 0,6280

Kremboong 72,9478

Doldersummerveld 472,2967

Uffelter Binnenveld 126,0580

Heidenheim 45,5372 6,7990

Landgoed Rheebruggen 322,5643 14,5260

Nolderveld 32,4815

Nuilerveld 61,7991

Steenberger Oosterveld 108,8114 9,6780

Het Groote Zand 166,4909 13,6530

Orvelterzand 124,2844

Esbosjes Zuidwolde 85,2625 17,3489

Boerenveensche Plassen 555,6280 13,1600

Hollandsche Veld 239,6523 0,9795

Hunzedal 1671,2812 509,7419

Zuidoost Drenthe 0,6246

Lemferdinge 2,8322

Veenhuizen 2,2630

Hunebedden, schansen, e.a. 14,5600 22,5550

Oude Drentse Kerken  0,0318

kerken Het Drentse Landschap 0,0016

ruilgrond Hunze 21,8916

totalen 8.225,7150 887,3205

Op 31 december 2019 had Het Drentse Landschap in totaal 9.113,0355 hectare 

in eigendom en beheer.

 

Per 31 december 2019

in hectares
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Overzicht archeologische objecten

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 Eexteres 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 Lhee Westerveld 0,4301

2 Hunenkerkhof Coevorden 0,2705

3 Steenkistheuvel Gasselte Borger-Odoorn 0,0780

4. Grollerholt Aa en Hunze 4,6470

5 Ballooërkuil Aa en Hunze 0,4470

6 Tumulibosch Aa en Hunze 2,7022

7 2 veenterpen Kleibosch Noordenveld

8 Borgbarchien Rheebruggen Westerveld

Grafheuvels

nummer naam gemeente objecten

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

 

Per 31 december 2019
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Overzicht gebouwen

naam adres plaats categorie

Jantina Hellingmolen Molenwijk 13 Aalden molen

De Veldkamp Rheebruggen 3 Ansen boerderij

De Veldkamp Rheebruggen 3 Ansen potstal

De Meiersplaats (R) Rheebruggen 6 Ansen boerderij

Bouwhuis Rheebruggen (R) Rheebruggen 8 Ansen boerderij

Bouwhuis Rheebruggen Rheebruggen 8 Ansen kapschuur

De Horst Rheebruggen 10 Ansen boerderij

De Horst Rheebruggen 10 Ansen kapschuur

De Horst Rheebruggen 10a Ansen schaapskooi

tuinmanswoning (R) Kloosterstraat 3 Assen woonhuis

kantoor HDL (G) Kloosterstraat 5 Assen woonhuis

kantoor HDL (P) Kloosterstraat 7 Assen woonhuis

kantoor HDL (P) Kloosterstraat 9 Assen woonhuis

kantoor (G) Kloosterstraat 11 Assen woonhuis

Huize Overcingel (R) Oostersingel 27 Assen landhuis

Dienstwoning Overcingel (R) Stationsstraat 28 Assen woonhuis

Tuinmanswoning Overcingel Overcingellaan 2 Assen woonhuis

Huis Scharreveld Holthe 23 Beilen

De Hoogzit Buinerstraat 3 Borger sluiswachtershuis

Waterstaatskerk (R) Hoofdweg 186 Bovensmilde kerkgebouw

pastorie Hoofdweg 185 Bovensmilde pastorie

woning Bronnegerveen Gasselterstraat 5 Bronnegerveen woonhuis

Molen de Arend (R) Krimweg 58 Coevorden molen

Molen De Bente De Bente 40 Dalen molen

rode schuur Steigerwijk 88 Dalen schuur

zwarte schuur Steigerwijk 23 Dalerpeel schuur

Camping De Havixhorst Schiphorsterweg 9a De Schiphorst bedrijfsgebouw

De Broekhorst Schiphorsterweg 11 De Schiphorst 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

De Braemscamp Schiphorsterweg 20 De Schiphorst boerderij

De Braemscamp Schiphorsterweg 20 De Schiphorst kapschuur

De Lokkenkamp Schiphorsterweg 24 De Schiphorst boerderij

tuinmanswoning (R) Schiphorsterweg 32 De Schiphorst woonhuis

Tweelingwoning Schiphorsterweg 32a De Schiphorst woonhuis

Tweelingwoning Schiphorsterweg 32b De Schiphorst woonhuis

Tweelingwoning Schiphorsterweg 32a/b De Schiphorst kapschuur

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

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

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

De Lokkerij Schiphorsterweg 28 De Schiphorst boerderij

Lutje Havixhorst Schiphorsterweg 28 De Schiphorst keuterij

’t Ende (R) Stapelerweg 20 De Wijk boerderij

’t Ende Stapelerweg 20 De Wijk open kapschuur

’t Ende Stapelerweg 20a De Wijk boerderij

Schultehuis (R) Brink 7 Diever woonhuis

Beheerboerderij Sophiahoeve Huenderweg 2 Doldersum boerderij

Per 31 december 2019

(R) Rijksmonument

(P) Provinciaal  

 monument

(G) Gemeentelijk  

 monument
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naam adres plaats categorie

Beheerboerderij Sophiahoeve Huenderweg 2 Doldersum kapschuur

uitkijktoren Doldersummerveld Boylerstraat 2 Doldersum uitkijktoren

Huenderhoeve Huenderweg 1 Doldersum boerderij

Huenderhoeve Huenderweg 1 Doldersum schaapskooi

Huenderhoeve Huenderweg 1 Doldersum open kapschuur

Landgoed Oldengaerde (R) Westeinde 57 Dwingeloo havezate

Hervormde kerk (R) Kloosterstraat 2 Eext kerkgebouw

pomphuis Eexterveen Elzenmaat Eexterveen pomphuisje

brugwachterswoning (R) Semsstraat 2 Eexterveenschekanaal woonhuis

Tichelwerk Moleneind 4 Foxwolde boerderij

werkschuur Gasteren Oosteinde 5 Gasteren schuur

De Mulderij (P) Broek 62 Gieterveen molenaarswoning

Molen De Eendracht (R) Broek 64 Gieterveen molen

Kleine Kerkje (P) Broek 2 Gieterveen kerkgebouw

Landgoed Diependal Oranjekanaal NZ 48 Hijken woonhuis

vakantiewoning Witte Huisje Oranjekanaal NZ 50 Hijken woonhuis

Woltingehoeve (R) Opgaande 6 Hollandscheveld boerderij

schaapskooi Hoogersmilde Vaartweg Hoogersmilde schaapskooi

Ensink-kooi 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

De Kiefte Schrapveen 13 Linde Keuterij

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 Albertdina (R) Markeweg 32 Noord-Sleen molen

Molen De Hoop (R) Asserstraat 36 Norg molen

Margarethakerk Valtherweg 1 Odoorn kerkgebouw

Vogelkijkhut Oranje Oranje 60 Oranje vogelkijkhut

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

De Tingieterij (R) Dorpsstraat 2 Orvelte boerderij

Ottenshuus (R) Dorpsstraat 3 Orvelte boerderij

Ottenshuus (R) Dorpsstraat 3a Orvelte schuur

De Pottenbakker Dorpsstraat 5 Orvelte boerderij

De Houtzagerij (R) Dorpsstraat 7 Orvelte boerderij

De Houtzagerij Dorpsstraat 7 Orvelte kapschuur

De Smederij (R) Dorpsstraat 9 Orvelte smederij
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naam adres plaats categorie

Tolhuis (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 I (R) Flintenweg 6 Orvelte boerderij

Börckerhof II (R) Flintenweg 4 Orvelte boerderij

Börckerhof III Flintenweg 4a Orvelte schaapskooi

Bruntingerhof (R) Flintenweg 8 Orvelte boerderij

Bruntingerhof (R) Flintenweg 8 Orvelte bakspieker

De Nieuwe Tingieterij Flintenweg 10 Orvelte schuur

De Houtsnijder Melkwegje 1 Orvelte boerderij

Jachthoes (R) Melkwegje 2 Orvelte boerderij/Voorhuis

Melkfabriekje (R) Melkwegje 3 Orvelte melkfabriek

Melkfabriekje (R) Melkwegje 3 Orvelte schuur

Grafisch Proeflokaal Melkwegje 5 Orvelte schuur

gereedschapschuur 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 en woning

Grafisch centrum (R) Schoolstraat 3 Orvelte boerderij

De 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

Huis Landweer Hoofdweg 58  Roderesch vakantiewoning

Molen Woldzigt (R) Hoofdstraat 58 Roderwolde molen

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

Pol’s stee (R) Dr. Larijweg 124 Ruinerwold boerderij

De Kosterij Dijkhuizen 114 Ruinerwold boerderij

Luchtwachttoren (P) Portlandweg Schoonebeek gebruik derden 

’t Vennegien Wijsterseweg 18-9 Spier vakantiewoning

Het Kleinste Huisje Secteweg 36 Stuifzand vakantiewoning

De Amshof Wijsterseweg 154 Stuifzand woonhuis

De Nije Camp (R) Anserweg 8 Uffelte boerderij

Keuterij Violier Schapelsteeg 9 Uffelte keuterij

Vervenershuis (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

Molen de Hoop (R) Middendorp 6 Wachtum molen

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
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naam adres plaats categorie

Evelinehoeve Hamveld 5 Wijster boerderij

Witte Venen Hamveld 8 Wijster woonhuis

bezoekerscentrum De Blinkerd Vamweg 7 Wijster bedrijfsgebouw

boerderij Yde Kerkweg 2 Yde boerderij

Synagoge (R) Zuiderstraat 1 Zuidlaren kerkgebouw

boerderij Rabbinge Rabbinge 1 Zuidwolde boerderij

De Holtberg Rabbinge 3 Zuidwolde boerderij

De Zwarte Kaat Rabbinge 4 Zuidwolde boerderij

Beheerboerderij Uilenburcht (P) Rabbinge 7 Zuidwolde boerderij

Beheerboerderij Uilenburcht Rabbinge 7 Zuidwolde kapschuur

De Wildenberg Wildenberg 1 Zuidwolde boerderij

De Wildenberg Wildenberg 1 Zuidwolde vakantiewoning
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Overzicht beelden

Nationaal Beeldenpark Havixhorst

beeld 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 Het Drentse Landschap

A. Alberts Bertus Sondaar 2006 Aleid Rensen

A. Roland Holst Charlotte van Pallandt 2006 Het Drentse Landschap

   (afscheid Aleid Rensen)

Bertus Sondaar Pieter d’Hont 2006 Het Drentse Landschap

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 Den Hartogh Fonds

Liesbeth Eddy Roos 2008 Den Hartogh Fonds

Mama Natasja Bennink 2012 Het Drentse Landschap

Willem Sandberg Nel van Lith 2015 nalatenschap dames 

   Reyns-Goud

Tango Eric Claus 2017 Het Drentse Landschap

Portret Arie Teeuwisse Richard de Vrijer 2018 Het Drentse Landschap

Beeld tuin Lemferdinge

beeld kunstenaar sinds in bezit ontvangen van

Doorkijk Gerard Höweler 2007 mevr. W. Janssen en 

   M.E. Maas

Beelden Rentambt Assen

beeld kunstenaar sinds  in bezit ontvangen van

Meta Kreeft Charlotte van Pallandt 2015 nalatenschap fam. De Meza

Maud Bosse Charlotte van Pallandt 2015 nalatenschap mevr. I. van   

   Dixhoorn-Vrielink

Esgo Kuiper Nel van Lith 2015 nalatenschap 

   mevr. C.M. van Dorsser

 

Zwerfsteenbeelden Hondsrug

beeld kunstenaar sinds locatie

Gewichtheffer Ton Kalle 2002 omgeving Drouwen

Steen met vierkant gat Gerard Howeler 2002 centrum Ees

Ode aan de zon Rob Schreefel 2002 Schapenpark Odoornerveld

Mental Map Petra Boshart 2002 Hunzebos bij Hunzebergen

 

Per 31 december 2019

Bijlage 5
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Overzicht deelname overlegstructuren

Het Drentse Landschap participeert in een groot 

aantal vormen van regulier overleg. Hieronder volgt 

een overzicht.

• Begeleidingscommissie Cultuurtoerisme

• Beheerdersoverleg SNL

• Bestuur Stichting Beeldenpark De Havixhorst

• Bestuurlijk Overleg Drents Overijsselse Delta

• Bestuur Stichting Faunabeheereenheid Drenthe

• Bestuurlijk Overleg Gedeputeerde Natuurbeleid

• Bestuurlijk Overleg Hunze en Aa’s

• Bestuurlijk Overleg Noorderzijlvest

• Bestuurlijk Overleg Vechtstromen

• Bond Heemschut

• Buitenleven Vakanties BV

• Commissie Onderzoek Natuurlijk milieu in 

 Drenthe

• Convenant Overleg TT-partners

• Culturele Raad Eelde

• Deelprogramma PNP Hunze

 – Stuurgroep

 – Programmateam

 – Werkgroep Grond

 – Werkgroep Communicatie

 – Werkgroep Inrichting Paardetangen, 

  De Branden, Noordma en Flessenhals

• Deelprogramma PNP Noordwest Drenthe

 – Programmateam

 – Werkgroep grond

• Deelprogramma PNP Oude Diep

 – Bestuurlijke Adviescommissie

 – Programmateam Brede Kijk op het Oude Diep

 – Werkgroep Grond

 – Projectgroep Eekmaten

• Deelprogramma PNP Reest

 – Werkgroep Grond

 – Werkgroep Visieontwikkeling Reestdal

 – Werkgroep Inrichting Vogelzangsche Wijk

• Deelprogramma PNP Zuidwest Drenthe

 – Stuurgroep

 – Programmateam

 – Projectgroep Regionaal Landschap

 – Werkgroep LIFE Drents-Friese Wold

• Directeuren Overleg Drenthe (DOD)

 – Personeelsconsulenten

 – Communicatieadviseurs

• Drents Actie Overleg (DAO)

• Drentse Energietafel

• Gezondheidsdienst voor dieren (GD)

• Groenmanifest partners

• Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

• Geopark de Hondsrug

 – Stuurgroep

 – Projectgroep

• Hunebedden Beheer Groep

• IVN consulentschap

• Jeneverbesgilde

• LandschappenNL

 – Raad van Toezicht

 – Directeur Rentmeester Overleg 

• Molenstichting Drenthe

• Monumentenwacht Drenthe / Archeologische 

 Monumentenwacht Drenthe

• Natura 2000

 – Gebiedsgroep Drouwenerzand

 – Gebiedsgroep Drentsche Aa

 – Gebiedsgroep Holtingerveld

 – Gebiedsgroep Drents-Friese Wold

 – Gebiedsgroep Zuidlaardermeer

 – Overleg Terreinbeheerders en NMFD

 – Projectgroep Drents-Friese Wold

 – Projectgroep Integraal maatregelenplan 

  Zuidlaardermeer

 – Adviesgroep 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)

 – Voorlichters Overleg

 – Prass-verzekeringen

• Orvelte

 – Stichting Orvelte Poort

 – VABO

 – OPO

• Overleg Voortgangsrapportage natuur

• Plaatselijke Commissie kerk Eext (PC SODK)

• Plaatselijke Commissie kerk Gieterveen 

 (PC SODK)

• Platform Natuur- en milieucommunicatie

• Projectgroep Planmatige kavelruil Drenthe

• Provinciaal Beheerdersoverleg

• Provinciale Commissie Landelijk Gebied (CLG)

 – Ambtelijke werkgroep CLG

• Provinciale Werkgroep Aardkundige Waarden

• Provinciale Werkgroep Grond

• RCE
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• Regionaal Landschap Drents-Friese grens streek 

 – Stuurgroep

 – Redactiecommissie Bladwijzer en Natuurkrant

 – Werkgroep Educatie & Voorlichting

 – Werkgroep Beheer en Onderzoek

 – Werkgroep Recreatie

 – Werkgroep Verdroging/Hydrologie

• Regulier Overleg ROB / 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

• Taakgroep Gebouwen (SODK)

• Toeristisch Platform Reestdal

• Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren (SODK)

• Vleermuizenwerkgroep Drenthe

• Vlinderstichting Drenthe

• Voeten op Tafel Overleg Drenthe (samen met 

 NMFD, NM, SBB, IVN en LBD)

• Werkgroep Amfibieën en Reptielen Drenthe 

 (WARD)

• Werkgroep Erfgoed à la Carte

 – Provinciale commissie Nationale 

  Boomfeestdag

• Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD)

• Werkgroep Harry de Vroome Penning

• Werkgroep LOFAR-tafel

• Werkgroep Natte Natuur Drenthe

• Werkgroep Prehistorie

• Zoogdierenvereniging
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Overzicht bedrijfssponsoren

Afier Auditors, Vries

Astron-Lofar, Dwingeloo

Attero, Wijster

Authentiek Bouw, Nieuwleusen

Avitec Infra & milieu, Nieuw-Buinen

Bork Sloopwerken BV, Stuifzand

Bouwbedrijf Bruins Slot VOF, Linde

Bouwbedrijf Poortman, Veeningen

Bouwcenter Concordia, Meppel

Caraad Belastingadviseurs, Groningen

De Compaen, Hoogeveen

Compusystems, Hoogezand

Cor Buist Schilders, Groningen

Dolmans Landscaping Noord BV, Beilen

Dunnewind Groep, Ommen

Eelerwoude Noord, Oosterwolde

Elton BV, Roden

Friesland Campina, Beilen

De Friesland, Leeuwarden

Drukkerij Van Gorcum, Raalte

Groenvoorziening Hilko Bakker BV, Eursinge

Harms Rietdekkersbedrijf, Rolde

Harwig BV, Emmen

Chateauhotel en Restaurant De Havixhorst, De Wijk

Hofstra Hulshof Bouw BV, Nieuw-Buinen

JM Fonds, Sint Annaparochie

MUG Ingenieursbureau BV, Leek

Nationale Postcode Loterij, Amsterdam

Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, Assen

PBCF, Amsterdam

Polytec Nederland BV, Assen

Roelofs Zandwinning BV, Den Ham

De Roo Drente BV, Bedum

Royal Haskoning DHV, Groningen

TVM Verzekeringen, Hoogeveen

Installatiebedrijf Dick Sjabbens, Diever

TDS Schoonmaakservice VOF, Smilde

Vandersalm Bouwkundig ontwerp- en adviesburo, Dwingeloo 

Visser Assen, Assen

VNO-NCW Noord, Groningen

VSB fonds, Utrecht

Warenhuis Vanderveen BV, Assen

Waterbedrijf Groningen, Groningen

Schildersbedrijf Westerbeek, Zuidwolde

Vepa BV, Hoogeveen

WMD Drinkwater BV, Assen

Bijlage 7

Per 31 december 2019





Stichting Het Drentse Landschap

bezoekadres
Kloosterstraat 5
9401 KD  Assen

postadres
Postbus 83
9400 AB  Assen

telefoon
(0592) 31 35 52

e-mail
info@drentslandschap.nl

internet
www.drentslandschap.nl

 www.facebook.com/drentslandschap
 www.twitter.com/drentslandschap
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