
Missie
Stichting Het Drentse Landschap is opgericht op 11 juni 1934 en wil er-
voor zorgen dat Drenthe mooi en leefbaar blijft. Dat doet men door het 
aankopen en goed beheren van (natuur)terreinen en cultureel historisch 
waardevolle objecten zoals boerderijen en kerken en door het geven 
van educatie en voorlichting over de waarde van natuur, landschap en 
erfgoed.

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

Stichting Het Drentse Landschap behartigt ook de belangen van:
•	 Stichting	Drentse	Boerderijen
•	 Stichting	Oude	Drentse	Kerken
•	 Stichting	Drs.	A.V.J.	den	Hartogh	Fonds

Dit	jaarverslag	is	opgesteld	volgens	de	Richtlijn	van	de	Raad	voor	de	Jaar-
verslaggeving	en	voldoet	daarmee	aan	de	eisen	van	het	CBF-keur.

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

Jaarverslag 2011
Stichting Het Drentse Landschap 
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Voorwoord
Het jaar 2011 gaat de boeken in als het jaar waarin het natuur-
beleid ingrijpend op de kop gezet is. Het kan niemand ontgaan 
zijn dat de natuursector onder het huidige kabinet in zwaar weer 
terecht gekomen is. Het kabinet heeft de Robuuste Ecologische 
Verbindingen geschrapt, grondaankopen voor natuur stilgelegd 
en gaat draconisch bezuinigen op het inrichten en mogelijk het 
beheer van natuurgebieden. Het Drentse Landschap heeft zich in 
het verslagjaar proberen voor te bereiden op deze nieuwe situ-
atie. Hartverwarmend waren de vele steunbetuigingen van onze 
achterban met als hoogtepunt een overvolle statenzaal tijdens de 
verschillende behandelingen van het Natuurakkoord, dat ronduit 
een desastreuze uitwerking heeft voor de Drentse natuursector.
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Van	de	directie
Het aantal beschermers dat Het Drentse Landschap steunt bleef in 
2011 met 15.735 bijna ongewijzigd. De grondverwerving bleef ste-
ken op 21 hectare. Verheugend was wel dat deze groei voor een 
belangrijk deel (5 ha) bestond uit particuliere schenkingen. Totaal 
heeft de stichting nu 8290 hectare in beheer. De nieuwe regeling 
Subsidie Natuur Landschap leidde tot het sluiten van een 6-jarig 
beheercontract dat Het Drentse Landschap de zekerheid biedt 
inzake de beheervergoeding.

Algemene ontwikkelingen

Maatschappelijk draagvlak
Om ons heen wordt het volledige 
natuur- en landschapsbeleid zo 
snel en onredelijk afgebroken 
dat de stichting geen andere 
optie heeft dan zich daartegen 
te weer te stellen. Dat wordt ook 
steeds nadrukkelijker door onze 
achterban gevraagd. De stap om 
de politieke arena te betreden, 
voelde	onwennig.	Vooral	om-
dat de stichting zich hier altijd 
terughoudend in heeft opge-
steld. In 2011 werd duidelijk dat 
Het Drentse Landschap goed in 
staat is om snel haar achterban te 
mobiliseren om zo de verdrukte 
natuur een stem te geven. Dit 
werd zowel duidelijk bij politieke 
bijeenkomsten als bij grootschali-
ge evenementen zoals het succes-
volle	Festival	van	het	Landschap	
waar meer dan 5000 bezoekers 
op af kwamen. De stichting zal 
zich de komende jaren inzetten 
om het maatschappelijk draag-
vlak en haar verankering in de 
samenleving zo groot mogelijk te 
maken. Om daarmee het belang 
van natuur en erfgoed nadruk-
kelijk op de politieke agenda te 
zetten.

Groenmanifest Drenthe
De terreinbeherende organisaties 
en de Land- en Tuinbouw Orga-
nisatie hebben zich er nadruk-
kelijk over uitgesproken dat ze 
de afspraken t.a.v. de Ecologische 
Hoofdstructuur op hoofdlijn 
handhaven en zich samen sterk 
willen maken voor een vitaal 
platteland. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het Groenmanifest 
Drenthe dat door zowel gedepu-
teerde Munniksma als Provinciale 
Staten omarmd is.
Het gezamenlijke doel is de 
ontwikkelingsruimte voor een 
robuuste en duurzame landbouw 
te koppelen aan hoge biodiver-
siteit, een goed functionerende 

Ecologische Hoofdstructuur en de 
kwaliteit van de leefomgeving op 
het platteland. 
In het Groenmanifest wordt niet 
meer 18.000 ha nieuwe natuur 
maar 15.500 ha gerealiseerd. 
Deels te realiseren voor 2018, 
deels ook daarna. Het streven 
is er nadrukkelijk op gericht 
het Hunzeproject als onderdeel 
van	de	zogeheten	Natte	As	te	
voltooien. 
De landbouw zal de komende 
6 jaar via eigen inzichten en 
werkpraktijken een substantiële 
ammoniakreductie bewerkstel-
ligen. Door de geboden ontwik-
kelruimte kunnen bedrijven dan 
makkelijker investeren in een 
verbetering van hun productie-
methoden, gericht op het verla-
gen van de milieudruk. 

Deelakkoord Natuur
Het hele jaar werd er tussen het 
Interprovinciaal Overlegorgaan 
en	staatssecretaris	Bleker	onder-
handeld over het zogenaamde 
deelakkoord Natuur. De draco-
nische bezuiniging van het Rijk 
van ca 72% op het natuurbudget 
dreigt het gehele natuurbeleid 
niet alleen volledig tot stilstand 
te brengen maar Nederland de-
cennia terug in de tijd te zetten. 
Het bereikte akkoord is in onze 
ogen absoluut onacceptabel, ze-
ker voor de Drentse situatie. Pas 
eind 2011 is duidelijk geworden 
hoe vernietigend dit beleid uit-
pakt. De sector heeft alles gepro-
beerd om de enorme consequen-
ties voor de Drentse natuur en 
het plattelandbeleid in beeld te 
brengen bij de Drentse politiek. 
Uiteindelijk is het akkoord door 
de Drentse staten afgestemd. 
Echter er komen zowel vanuit 
het Rijk als vanuit de Provincie 
Drenthe geen extra middelen 
beschikbaar voor het aankopen, 
inrichten en beheren van natuur-
gebieden. In die zin was het een 

buitengewoon somber jaar en 
zijn de vooruitzichten slecht.

Bezuinigingen 
De Provincie Drenthe heeft de 
groene organisaties na een 
eerdere bezuiniging van 5% in 
2012, een nieuwe bezuiniging 
van 11,2% voor 2013 opgelegd. 
De sector heeft op vele momen-
ten bestuurlijk en ambtelijk met 
de provincie overlegd over de 
wijze waarop deze bezuiniging 
gerealiseerd moet worden en 
welke invloed dit heeft op de 
afspraken zoals die in de activi-
teitenplannen van de stichting 
zijn vastgelegd.

Natuur en landschap
Het Drentse Landschap kon in 
2011 weer een aantal grote 
natuurontwikkelingsprojecten 
realiseren. Zoals bijvoorbeeld het 
bijna 200 ha grote natuurgebied 
Torenveen in het Hunzedal, maar 
ook kleinere projecten zoals 
Dalerpeel	en	De	Stroeten.	Voorts	
zijn de eerste Noord-Nederlandse 
ecoducten over de N48 bij Zuid-
wolde in beheer bij de stichting 
gekomen. Het reguliere na-
tuurbeheer is net als altijd weer 
goed en gedegen uitgevoerd. 
De minachting van de huidige 
regering hiervoor wordt dan ook 
als frustrerend ervaren.

Cultureel erfgoed
De afdeling Gebouwen van Het 
Drentse Landschap moest in 
2011 alle zeilen bijzetten om de 
lopende projecten een beetje de 
baas te kunnen. Er is aan maar 
liefst 16 projecten gewerkt. 
Op 12 april is de restauratie van 
Klein	Soestdijk	in	Veenhuizen	
formeel afgerond. Het prachtige 
pand werd door prof. mr. Pieter 
van	Vollenhoven	officieel	in	ge-
bruik gesteld. Omstreeks dezelf-
de	tijd	is	Veenhuizen	voorgedra-
gen als Unesco Werelderfgoed. 
Met een aantal gemeenten heeft 
Het Drentse Landschap in 2011 
onderzocht of de oprichting van 
een zogeheten Trustorganisatie 
een goedkoper en beter beheer 
van het monumentale erfgoed 
kan garanderen. Dit onderzoek 
krijgt in 2012 een vervolg.
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Communicatie
Het betrekken van de samen-
leving bij natuur, landschap, 
cultureel erfgoed en cultuurhis-
torie is een belangrijk speerpunt 
voor Het Drentse Landschap. In 
2011 was dit goed merkbaar. Het 
aantal deelnemers aan excursies, 
lezingen en kinderactiviteiten 
steeg enorm. Ook werden er veel 
nieuwe boeken en wandelrou-
tes uitgegeven die gretig aftrek 
vonden bij het publiek.

Resultaat 2011
De geconsolideerde jaarrekening 
2011 sluit met een voordelig 
saldo van € 127.186,--. Het en-
kelvoudig resultaat van Stichting 
Het Drentse Landschap, zijnde 
een batig saldo van € 45.873,-- 
past in de lijn van de verwachtin-
gen die gewekt zijn aan de hand 
van de gepresenteerde tussen-
tijdse cijfers in de vorm van de 
halfjaarrapportage en de derde 
kwartaalrapportage.
De	Stichting	Oude	Drentse	Kerken	
sloot het jaar af met een batig 
saldo	van	€	104.291,--.	Als	gevolg	
van slechte beleggingsresultaten 
sloot	Stichting	Drs.	A.V.J.	Den	Har-

togh	Fonds	het	jaar	af	met	een	
nadelig saldo van € 22.978,--.
Het enkelvoudig batig saldo van 
Stichting Het Drentse Landschap 
(€ 45.873,--) is inclusief het saldo 
van de mutatie NPL gelden  
(€ 265.338,--) toegevoegd aan de 
nieuw gevormde bestemmings-
reserve Natuurbeheer. Dit betreft 
een totaalbedrag van  
€ 311.211,--. Daarnaast is er een 
bedrag van € 700.000,- gedoteerd 
aan deze nieuwe bestemmings-
reserve vanuit de continuïteitsre-
serve (€ 600.000,--) en de reserve 
Afkoop	erfpacht	(€	100.000,-).	De	
nieuw gevormde bestemmings-
reserve Natuurbeheer is noodza-
kelijk om ook in de toekomst de 
minimaal noodzakelijke geachte 
beheertaken van de stichting te 
kunnen continueren. 
De beleggingsresultaten waren 
in 2011 ronduit teleurstellend. 
De baten uit onze beleggingen 
bedroegen in 2010 € 444.476 en 
bestond naast rente- en dividen-
dopbrengsten voor een bedrag 
van € 222.589 uit gerealiseerde 
en niet gerealiseerde koerswinst. 
In 2011 bedroegen de baten uit 
onze beleggingen daarentegen 

slechts € 115.943. Naast rente- en 
dividendopbrengsten voor een 
bedrag van € 203.939 bestond dit 
resultaat uit een negatief koers-
resultaat van € 87.996. Eind 2012 
zullen wij op basis van een evalu-
atie van de beleggingsresultaten 
over de afgelopen vijf jaren ons 
beleggingsbeleid heroverwegen.

Vooruitblik
Ook in 2012 zet Het Drentse 
Landschap zich weer in voor 
het behoud en beheer van de 
Drentse natuur en het culturele 
erfgoed. Hierbij zal het particu-
liere karakter worden gekoes-
terd. Nog meer dan in de afge-
lopen jaren zal het vergroten 
van het maatschappelijk draag-
vlak aandacht krijgen. In al ons 
handelen zal waar mogelijk de 
samenwerking met onze partners 
worden gezocht. Hierbij zal spe-
ciale aandacht zijn voor Stichting 
Landschapbeheer Drenthe en 
het in moeilijkheden verkerende 
Drents Plateau.

Eric	van	der	Bilt
Directeur/bestuurder
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Verslag	van	de	Raad	van	Toezicht	
De Raad van Toezicht van Het 
Drentse Landschap heeft in 2011 
acht maal vergaderd. Het jaar 
stond vooral in het teken van de 
rigoureuze beleidswijzigingen 
op het terrein van Natuur en 
Landschap	door	het	Kabinet-
Rutte. In afstemming met de 
Raad heeft onze organisatie 
zich veelvuldig geroerd. Met de 
collega-landschappen, de andere 
terreinbeheerders en de Drentse 
partners van het Groenmanifest 
is veelvuldig actie gevoerd om 
zoveel mogelijk van de gemaakte 
afspraken overeind te houden. 
We noemen de acties ‘Hart voor 
Natuur’ en ‘Warm lopen voor de 
Natuur’. 

In de vergaderingen van de Raad 
van Toezicht is gesproken over de 
herbegrenzing van de Ecologi-
sche Hoofdstructuur, de verso-
berde investeringsmogelijkheden 
om de erfgoedtaken te kunnen 
vervullen en de Statenverkiezin-
gen.

Met de directie is afstemming ge-
weest over zaken op het terrein 
van	personeel	en	financiën,	het	
beleidsplan en de begroting en 
de jaarrekening werden vastge-
steld. In overeenstemming met 
de Code voor goed bestuur zien 
we toe op transparantie en een 
goede relatie met ons personeel 
en de belanghouders.

Uit peilingen blijkt Het Drentse 
Landschap onverminderd goed 
te scoren, zowel wat betreft het 
aantal begunstigers, de bekend-
heid als de waardering.  
Met onze bedrijfsbegunstigers 
is op Landgoed De Havixhorst 
een bijeenkomst geweest over 
het	LOFAR-project.	De	begunsti-
gers werden tijdens een speciale 
avond geïnformeerd over hoe de 
stichting omgaat met het beheer 
van haar terreinen.

De Raad van Toezicht was verte-
genwoordigd bij diverse activi-
teiten, zoals de oplevering van 

de	nieuwe	Knapzakroutes,	de	
uitreiking van de Drentse  
Architectuurprijs,	de	opening	van	
de Schaapskooi in Orvelte, de  
Lofardag in Exloo, het symposium 
Landschap	in	Vorm,	de	presenta-
ties van de boeken Godshuisjes in 
Drenthe en Cultuurschat Rhee-
bruggen en de aanbieding van 
de wandelgids De Loop van de 
Drentsche Aa.

De	Raad	van	Advies	van	Het	
Drentse Landschap kwam twee 
keer bij elkaar. We hebben een 
zelfevaluatie gedaan en ons 
gebogen over de aangekondigde 
bezuinigingen, het beleidsplan 
en over het belang van marke-
ting voor het vergroten van be-
trokkenheid bij natuur. Tenslotte 
was er een brainstorm over het 
instellen van een Natuurfonds.

Ali	Edelenbosch
Voorzitter van de Raad van 
Toezicht en de Raad van Advies

Kengetallen 2011 2010 2011

Oppervlakte in eigendom 8.269 8.290

Gebouwen in eigendom 241 242

Kerken	 3 3

Verworven	gebouwen 2 1

Begunstigers 15.729 15.735

Vrijwilligers 235 241

Personeelsleden 34 34

Persberichten 87 100

Kwartaalbladen 76.000 78.000

(themanummer	Atelier	Mooi	Drenthe) 17.500

Deelnemers excursies/lezingen/activiteiten (incl. onderwijs) 21.566 32.546

Bezoekers	informatiecentra 92.000 107.800

Besteding	aan	de	doelstelling 86,67 % 92,85 %

Kosten	eigen	fondsenwerving 7,89 % 3,95 %

Kosten	beheer	en	administratie/reguliere	baten 11,51% 10,07 %
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Natuur en landschap
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het groene net-
werk waarin Het Drentse Landschap opereert, het aankopen van 
gronden, projectontwikkeling en de werkzaamheden die zijn 
uitgevoerd in het kader van natuurbeheer. Dat betreft zowel het 
reguliere beheer als de realisatie van projecten. In het kader is 
een overzicht van de belangrijkste overlegsituaties opgenomen.
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Externe belangenbehartiging
In veel ruimtelijke ordeningvraagstukken spelen natuur en land-
schap een rol. In nauwe samenwerking met andere terreinbe-
herende organisaties en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe 
wordt steeds nagaan hoe het beste met dergelijke dossiers kan 
worden omgegaan. In dit deel staan we kort stil bij een aantal 
van deze ruimtelijke ordeningvraagstukken. Ze zijn per gemeente 
of regio geordend.

Ruimtelijke ordening

Gemeente Aa en Hunze
Samen met de Natuur- en Mili-
eufederatie Drenthe proberen 
we het plaatsen van een enorm 
aantal megawindmolens in het 
Veenkoloniaal	gebied	tegen	te	
gaan. Het Drentse Landschap 
is van mening dat een park op 
een dergelijke schaal te veel 
landschappelijke vervuiling zal 
opleveren.	Verder	is	de	stichting	
in deze gemeente betrokken 
bij een aantal compensatiever-
plichtingen van Rijkswaterstaat 
vanwege de verdubbeling van 
de N33. In de uitwerking moet 
compensatie worden gevonden 
voor bos en het leefgebied van 
de Levendbarende Hagedis.
De ingediende zienswijze tegen 
het	Bestemmingsplan	Gasselter-
nijveen Dorp heeft niet geleid 
tot een aanpassing van het plan. 
Het Drentse Landschap en de 
Gemeente hebben besloten de 
planologische procedure voor het 
inrichten van Oude Weer op basis 
van het vastgestelde bestem-
mingsplan te laten verlopen. 
Samen met de Natuur- en Milieu-
federatie Drenthe is de stichting 
betrokken bij de inpassing en 
mogelijke uitbreiding van het 
bedrijventerrein Gasselternijveen. 
Dit is ook van belang om tot een 
goede begrenzing en afbakening 
van het nieuw ingerichte natuur-
gebied Torenveen te komen. 

Gemeente Borger-Odoorn 
Het Drentse Landschap heeft 
gereageerd op de uitbreidings-
plannen	van	de	manege	Bronne-
ger. In de reactie wordt de zorg 
geuit over het aantasten van de 
Ecologische Hoofdstructuur, het 
netwerk van natuurgebieden.

Gemeente Westerveld
De	procedure	van	het	Bestem-
mingsplan	Buitengebied	voor	
deze gemeente loopt nog steeds. 
De Gemeente, de terreinbeheer-

ders en de Natuur- en Milieufe-
deratie hebben geen overeen-
stemming kunnen bereiken over 
de planologische bescherming 
van de natuurgebieden die bin-
nen de Ecologische Hoofdstruc-
tuur liggen.
Daarnaast is gereageerd op de 
plannen die zijn gemaakt in het 
bijzondere overgangsgebied 
tussen de historische kerk en de 
noordes	van	Vledder-Noord.	

Gemeente Assen
Er is gereageerd op het plan voor 
het zogeheten ‘Werklandschap 
Assen-Zuid’.	Verder	zijn	er	be-
zwaren ingediend tegen het plan 
voor de rondweg Norgerbrug.

Gemeente Meppel
Het Drentse Landschap heeft 
een schriftelijke reactie gegeven 
op	de	‘Visie	voor	de	oostelijke	
stadsentree Meppel’. Met name 
het zichtbaar maken van de stad 
via zogeheten landmarks staat 
haaks op de visie van de stich-
ting om het kwetsbare Reestdal 
juist zo weinig mogelijk aan te 
tasten.	Verder	zijn	vergunningen	
aangevraagd voor het uitbrei-
den van de parkeerplaats bij 
Landgoed De Havixhorst en het 
Hospice Eesinge. De bezwaren 
van omwonenden zorgde voor 
vertragingen in beide projecten. 

Gemeente Midden-Drenthe
Voor	het	Bestemmingsplan	
Buitengebied,	dat	hernieuwd	in	
procedure werd gebracht, is sa-
men met de Natuur- en Milieufe-
deratie een zienswijze ingediend. 
Hierin is met name gereageerd 
op de recreatieve ontwikkelings-
mogelijkheden, de begrenzing 
van de Ecologische Hoofdstruc-
tuur en de bestemming van de 
eigendommen van Het Drentse 
Landschap. Met de gemeente is 
overeenstemming bereikt dat 
alle eigendommen als natuur-
gebied in het bestemmingsplan 
worden opgenomen. De Ecologi-

sche Hoofdstructuur is daarmee 
op een juiste wijze planologisch 
vertaald.
In de bezwaren tegen de recrea-
tieve uitbreidingmogelijkheden 
voor het bedrijf Paas aan de 
Wijsterse weg is een compromis 
bereikt waardoor de beroepspro-
cedure beëindigd kon worden. 
 
Gemeente Noordenveld
De procedure van het nieuwe 
Bestemmingsplan	Buitengebied	
is gestart. In dit plan is gelukkig 
gekozen voor een goede verta-
ling van de Ecologische Hoofd-
structuur.

Gemeente Hoogeveen
De gemeente heeft een nieuw 
beleid voor paardenhouderijen. 
Samen met de Natuur- en Mi-
lieufederatie heeft de stichting 
hierop gereageerd.

Gemeente De Wolden
Het realiseren van de aanpas-
sing van de N48 en de bouw van 
de eerste twee ecoducten van 
Noord- Nederland vroeg veel 
afstemming voor wat betreft 
grondruilen en inrichtingswer-
ken. Met name de hydrologische 
consequenties van de aanleg van 
een tunnel naast het schraalland-
reservaat Schrapveen, was een 
aandachtspunt. 
Het Drentse Landschap heeft 
grote bedenkingen bij het nogal 
megalomane plan voor een hip-
pische centrum bij Gijsselte. De 
aard en omvang van het plan 
zijn dusdanig dat het niet past 
op het platteland in Drenthe, en 
al helemaal niet zo dichtbij de 
Ecologische Hoofdstructuur. 
Na vele procedures over een 
lange reeks van jaren is uitein-
delijk besloten de procedures 
tegen het motorcrossterrein bij 
Zuidwolde niet voor te zetten. 
Een pijnlijk voorbeeld van falend 
overheidsbeleid. 
Verder	is	gereageerd	op	de	struc-
tuurvisie van De Wolden waarbij 
gevraagd is om meer aandacht 
voor de natuur. Tenslotte is 
bezwaar aangetekend tegen de 
plannen voor een vrij grootscha-
lig	huisjesterrein	bij	Ansen.
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Gebiedsgericht beleid

Gebiedscommissie Drentse Aa
Het Drentse Landschap was 
betrokken bij het opzetten van 
het	Streekfonds	Drentsche	Aa.	Ze	
maakt deel uit van het bestuur 
en	het	Comité	van	Aanbeveling.	
Er is een meerjarenplanning voor 
dit fonds opgesteld. 
Op initiatief van Staatsbosbeheer 
is er een symposium over de 
toekomst	van	de	Drentsche	Aa	
gehouden. Hier werden duide-
lijke beheerskeuzen verwoord. 
Deels op basis van ecologisch 
perspectief, deels vanuit kosten-
beheersing.

Gebiedscommissie Zuidwest 
Drenthe
In de gebiedscommissie Zuidwest 
Drenthe zijn o.a. de volgende 
zaken besproken: visitatiecom-
missie ILG, visie Zuidwest Dren-
the, de projecten Landbouw op 
peil, 1e module inrichtingsplan 
Dwingelderveld, Landschapspro-
ject Pesse, Brug de Stuw, Mantin-
gerbos en -weiden, verbindingen 
in het landschap, landinrichting 
Zuidwolde, herinrichting Pesser-
ma, loskade Hamveldbrug, erven 
Drijber, landschapsontwikkeling 
Fluitenberg/Stuifzand,	dorpsbos-
jes	Nieuwlande,	Eesinge,	Agenda	
Platteland Gemeenten Zuidwest 

Drenthe en het vernieuwen van 
de bruggen over de Reest.

In Zuidwest Drenthe was de 
stichting voorts betrokken bij de 
onderstaande initiatieven.

•	 Project Stadsrand Meppel
Er is een visie gemaakt voor 
de stadsrand van Meppel. Met 
name boerderij Eesinge en de 
mogelijke aankoop en inrichting 
van delen van de Ecologische 
Hoofdstructuur, waren voor Het 
Drentse Landschap aandachts-
punten. Het forse tijdsbeslag, de 
onduidelijke procesgang en be-
sluitvorming, de grote aandacht 

Provincie Drenthe
•  Bestuurlijk overleg met gedeputeerde Munniksma. Naast de verantwoording over het jaar 2010 werd gesproken over de 

halfjaarevaluatie	van	de	productbegroting	en	het	Activiteitenplan	2011.	In	het	najaar	is	de	productbegroting	over	2012	vast-
gesteld. Naast deze formele overlegmomenten hebben we al dan niet samen met de andere groene organisaties gesproken 
over	de	herijking,	het	Groenmanifest,	de	bezuinigingen,	de	LOFAR-tafel,	het	deelaccoord	Natuur,	PAS	en	de	plannen	rond	
Norgerbrug.

•  Ondertekening TT-convenant. In februari werd onder regie van de Provincie Drenthe door alle visiepartners, behalve Defen-
sie,	het	TT-convenant	getekend.	Afgesproken	is	om	de	geluidsoverlast	te	reduceren	zonder	de	ontwikkelingsmogelijkheden	
a priori te beperken. Het is goed dat er een einde aan het langlopende conflict rond het TT-circuit is gekomen. 

•  Expertmeeting Landmarks. Doel van de Provincie was prioriteiten aan te brengen rond de vele plannen om aansprekende 
projecten	in	onze	provincie	te	realiseren.	Gelukkig	is	daarbij	het	LOFAR-infocentrum	als	kansrijk	aangemerkt.	Het	Drentse	
Landschap heeft in 2011 de plannen verder uitgewerkt en hoopt deze in 2012 te presenteren.

•  Commissie Landelijke Gebieden (CLG). Onderwerpen die werden behandeld: herijking Ecologische Hoofdstructuur, Herzie-
ning	Natuurbeheerplan,	Groenmanifest,	deelakkoord	Natuur,	afstemming	CLG-AFLO	en	de	herpositionering	van	de	CLG.

•  Statenverkiezingen. In het kader van de Statenverkiezingen, heeft de groene sector tal van activiteiten ontwikkeld om de 
aandacht van de provinciale politiek te vergroten voor natuur, milieu en landschap. 

•  Scholierendebat. Samen met middelbare scholieren in Meppel hebben we het werkveld van het culturele erfgoed via een 
debat onder de aandacht gebracht van de Statenfracties. Uiteindelijk heeft één en ander niet geleid tot substantiële steun 
aan ons werkveld in het nieuwe collegeprogramma.

•  Symposium Waardevol Drenthe. Het Drentse Landschap zat in het forum bij het symposium Waardevol Drenthe. De Stuur-
groep	Aardkundige	Waarden	is	opgeheven.

•  Strategisch grondwaterplan. Samen met de Natuur- en Milieufederatie Drenthe hebben we bezwaar gemaakt tegen het 
aanwijzen	van	het	gebied	Kastelenakkers	als	waterwingebied	in	de	benedenloop	van	de	Hunze.	Niet	alleen	ligt	dit	gebied	
midden in de Ecologische Hoofdstructuur, maar er ontbreken de voorwaarden om de afvoerkwantiteit te garanderen.

•  Brainstorm Provincie Brabant. Op uitnodiging van de Provincie nam Het Drentse Landschap deel aan een brainstormsessie 
genaamd	BREIN.	Doel	was	de	omgang	met	natuur	en	landschap	vanuit	het	provinciale	beleid	in	de	toekomst	beter	vorm	te	
kunnen	geven.	Belangrijk	in	een	periode	waarin	dit	beleidsveld	zo	sterk	onder	druk	staat.

•  Startbijeenkomst 2050 plus, Droge Voeten. De Provincies Groningen en Drenthe, de betrokken waterschappen en de belan-
genorganisaties willen nog beter anticiperen op de veranderingen in de waterhuishouding. Dit biedt kansen voor de natuur 
in het Hunzedal.

Gemeenten 
•  Gemeente Aa en Hunze. Samen met Drents Plateau heeft de stichting overleg gehad over de mogelijke vorming van een 

Trust om haar molens in onder te brengen. De gemeente heeft een eenmalige bijdrage voor de molen in Gieterveen toege-
zegd.	Voorts	hebben	we	samen	met	de	gemeente	het	symposium	Landschap	in	Vorm	gehouden	in	boerderij	Egberts	Lent.	

•  Gemeente Westerveld.	Er	is	met	verschillende	wethouders	gesproken	over	onderwerpen	als	de	Toekomst	van	het	Archeolo-
gisch	Centrum	te	Diever,	het	Bestemmingsplan	Buitengebied	en	de	mogelijke	vestiging	van	de	Tuin	van	de	Eeuwigheid.

•  Gemeente Assen. Naast	het	TT-convenant	en	de	ontwikkelingen	rond	het	Witterveld	zijn	besproken	de	Florijnas	en	het	tuin-
plan	in	de	Kloosterstraat.	 
De	mogelijke	bouw	van	een	extra	kantoorruimte	achter	Kloosterstraat	11	doorliep	de	voorbereidingsfase.	

•  Gemeente Tynaarlo. Naast de evaluatie van het bouwplan Zuidoevers met de mogelijke wijzigingen daarop, werd samen 
met de recreatieondernemers van het Zuidlaardermeer over de toekomst gesproken. 

Overzicht netwerkactiviteiten 
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Waterschappen
•  Reest en Wieden. Het bestuursoverleg ging over de herijking van het natuurbeleid, het WOM project Reest, procedures rond 

de	waterschapsbelasting,	de	fosfaattoestand	van	het	boezemwater,	educatie	en	op	handen	zijnde	fusies.	Specifiek	was	er	
contact over de vernieuwing van de bruggen over de Reest in combinatie met realisatie van de GGOR en bergingsopgave.

•  Noorderzijlvest. Ook hier is in het bestuurlijk overleg gesproken over de veranderingen rond de Ecologische Hoofdstructuur/
ILG.	Andere	onderwerpen	die	aan	de	orde	kwamen	waren:	de	KRW,	vismigratie,	het	project	van	Veen	tot	Zee,	fusies	en	de	
Waddencommissie.

•  Hunze en Aa’s.	Na	het	bestuursoverleg	zijn	in	het	veld	de	ontwikkelingen	rond	Torenveen	bekeken.	Jaarlijks	vindt	er	twee	
keer overleg plaats over de voortgang van het Hunzeproject, hetgeen als zeer bevorderlijk voor het proces wordt ervaren. 
Verder	kwamen	aan	de	orde:	waterbodembeleidsplan	2011-2016,	het	baggeruitvoeringsprogramma	2010-2020,	Groenmani-
fest,	N2000,	KRW,	fasering	Natuurontwikkelingsplannen	en	de	regeling	eigendom	Ecologische	Hoofdstructuur.

•	 	De aanslagen voor de waterschapsbelasting voor de terreinen van Het Drentse Landschap blijven een bron van discussie. 
Voor	natuurterreinen	gelden	relatief	lage	tarieven,	maar	vele	natuurgebieden	worden	niet	aangeslagen	als	natuurgebied	
maar als landbouwgrond. Hoewel ze worden beheerd conform de door de overheid vastgestelde natuurdoelen. Ook op 
landelijk	niveau	vindt	hierover	discussie	plaats	tussen	vertegenwoordigers	van	de	terreinbeheerders,	het	Bosschap	en	de	Unie	
van Waterschappen. Een aantal proefprocessen is in voorbereiding. 

Organisaties
•	 	In het afgelopen jaar is de samenwerking tussen de groene organisaties sterk geïntensiveerd. Samen met Natuur- en Mili-

eufederatie Drenthe, Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Consulentschap NME en Landschapbeheer Drenthe werden de 
campagnes Warm lopen voor de Natuur en Hart voor de natuur voorbereid. Samen met Natuur- en Milieufederatie Drenthe, 
Consulentschap NME en Landschapbeheer hebben we een gezamenlijk strategienota opgesteld om te laten zien hoe we 
samenwerken. Daarnaast was er veel gezamenlijk lobbywerk in verband met de bezuinigingen van de Provincie en waren 
er	diverse	publieksacties	rond	het	deelakkoord	Natuur	dat	het	IPO	en	staatssecretaris	Bleker	hadden	gesloten.	Belangrijkste	
resultaat betrof het samen met de LTO opstellen van het Groenmanifest.

•	 	Met	de	Bosgroep	Noord-Nederland	is	in	beeld	gebracht	hoe	kan	worden	samengewerkt	bij	planvorming,	boswerk,	benutting	
biomassastromen en houtverkoop.

•	 	De	directeur	van	Het	Drentse	Landschap	is	vertegenwoordigd	in	de	Drentse	afdeling	van	de	KNHM.	Projecten	waaraan	is	
meegewerkt	zijn:	Kern	met	Pit,	Bedrijvigheid	op	het	Platteland,	Heidemijdebat	over	krimp	in	Borger,	Watererfgoed	Hoog-
eveen, expertmeeting industrieel erfgoed, Dorp en Landbouw Norg en bio-energie. 

•	 	De directeuren van De12Landschappen kwamen vier keer bijeen in 2011. Gespreksonderwerpen: de rol van het Groenfonds, 
bezuinigingen	van	het	kabinet,	herijking	van	de	Ecologische	Hoofdstructuur,	certificering,	Ganzenakkoord,	ontwikkelingen	
rond de waterschapslasten, Nationale-Postcode-Loterijprojecten, provinciale verkiezingen, evaluatie beheermodel, meetnet 
hydrologie,	CAO,	verzekeringen	vastgoed,	Landschapslogies,	IPO-	Europese	Unie	overleg,	bestuursenquête	De12landschap-
pen,	Coalitie	Hart	voor	de	Natuur,	relatie	met	Staatsbosbeheer,	Natuurmonumenten	en	Landschapbeheer,	Fietsenplan	
Nationale	Postcode	Loterij,	jubileum	IVN,	De	Levende	Natuur,	advertentiecampagne	Algemeen	Dagblad,	VFI,	SNL,	project	
Greenkids,	VGG-claim,	PNB-SANI,	streekfondsen	en	samenwerking	Rabobank.

Overzicht netwerkactiviteiten 

voor recreatieve ontsluiting en 
het vervallen van de middelen 
voor de inrichting van natuurge-
bieden, waren eind 2011 reden 
om de deelname aan het project 
in deze vorm te beëindigen.
Een winstpunt was dat we in 
samenwerking met Gemeente 
Meppel, Waterschap Reest en 
Wieden en Provincie Drenthe een 
perceel direct grenzend aan de 
stad	konden	aankopen.	Voor	dit	
perceel wordt een inrichtings-
plan uitgevoerd met als doel een 
waterbergingsgebied in combi-
natie met natuurontwikkeling en 
recreatieve functies te realiseren. 

•	 Project Uffelte-Ruinen
Op initiatief van de Provincie Dren-
the, de Gemeenten De Wolden 
en Westerveld en het Waterschap 
Reest en Wieden wordt gekeken 
naar waterbergingsmogelijkheden 
in	het	gebied	Uffelte-Ruinen.	Voor	
Het Drentse Landschap van belang 
vanwege het Landgoed Rheebrug-
gen. Nagegaan wordt op welke 
wijze voorzien kan worden in een 
substantiële waterberging met een 
positief natuurrendement en zon-
der een al te grote impact op de 
landbouw ter plaatse. De stichting 
is vertegenwoordigd in werkgroe-
pen en de bestuurlijke adviesgroep.

•	 	Symposium Hotspot Reest-
Oude Vaart

Op initiatief van de Provincie is 
in	de	Reest	en	De	Oude	Vaart	
nagegaan of op welke wijze deze 
gebieden een rol kunnen spelen 
in de klimaatveranderingen. In 
Klimaatateliers	bekeek	een	brede	
afvaardiging uit genoemde 
gebieden hoe zo’n landschap er 
in de toekomst uit zou kunnen 
zien. Duidelijk is dat de traditio-
nele belangen van waterschap, 
landbouw en natuur daarbij de 
hoofdrol zullen spelen.
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•	 	Overlegorgaan Drents-Friese 
Wold

Onderwerpen die aan de orde 
kwamen waren: de verplaat-
sing van het bezoekerscentrum 
naar	Appelscha,	verslag	van	de	
jubileum-werkconferentie, noti-
tie introductiekansen voor de Wi-
sent in Drenthe, het Poortenmo-
del,	Project	Alle	Tijd,	herziening	
Beheer-	en	inrichtingenplan	(BIP),	
N2000, Strategisch meerjarenplan 
Europarc, Ontwikkelingsagenda 
Appelscha,	realisatie	Klimbos	
Doldersum, biomassa-discussie, 
Oude Willem, dreigende sanering 
middelen Nationale Parken en 
bestedingenplan 2012.

Gebiedscommissie Hunze
In de Gebiedscommissie Hunze 
kwamen de volgende onderwer-
pen aan de orde: Wijken voor 
Water,	Boeren	Nieuw	Buinen,	
Lupineteelt	in	de	Veenkoloniën,	
NOM, Zuidoevers/Noordma, 
LOFAR-tafel,	MER-Tusschenwater,	

Hunzevallei, Torenveen, Work-
shop Landbouw, Water, Natuur 
in	de	Veenkoloniën,	project	Chris	
Booth,	SEV	projecten,	LOFAR-zui-
len,	project	Valthermond,	Knof-
lookpadden, Mandenlanden, Pro-
jectplan	strategie	Veenoxidatie	
van	Waterschap	Hunze	en	Aa’s,	
Wandelpad Spoorbaan Gieten, 
Bonnerklap	en	Geopark.
Het functioneren van de altijd zo 
succesvolle	Kavelruiladviescom-
missie komt onder druk te staan 
vanwege het wegvallen van de 
middelen voor grondaankopen 
en	de	onzekere	financiering	van	
kavelruilactiviteiten.

•	 Geopark	Hondsrug
Het Drentse Landschap is verte-
genwoordigd in de project- en 
stuurgroep van het Geopark 
Hondsrug.	Besproken	werden	
o.a. het communicatie-, werk- en 
marketingplan, bevoegdheden 
van het projectbureau en de 
begrenzingen van het park.

Landinrichting
Ook bij de wettelijke landinrich-
tingsprojecten en kavelruil blijkt 
de voortgang en de toekomst 
uitermate onzeker omdat het 
Rijk hiervoor geen geld meer be-
schikbaar stelt. Deze onzekerheid 
wierp in 2011 al haar schaduw 
vooruit, bijvoorbeeld een afname 
van activiteiten van de kavelruil-
adviescommissie Hunze en het 
projectteam	Kavelruil	Drenthe,	
waarin Het Drentse Landschap is 
vertegenwoordigd.  
De	toedeling	in	Blok	Oost	van	de	
landinrichting Zuidwolde Noord/
Beneden	Egge	is	bijna	een	feit.	
Het Drentse Landschap is zijde-
lings nog betrokken bij bezwaren 
van derden.
In Zuidwolde Zuid was de stich-
ting vertegenwoordigd in de 
Herverkavelingcommissie. Omdat 
de terreinbelangen van Het 
Drentse Landschap in het geding 
kwamen, is directe deelname aan 
deze commissie beëindigd. De 
toedeling zit in de fase van de 
bezwarenbehandeling door de 
commissie.
Voor	de	Herinrichting	Roden-
Norg is de akte gepasseerd en is 
de toedeling/grondruil binnen 
het	gebied	Kleibosch/Polder	Zui-
dermaden na vele jaren een feit 
geworden. In de landinrichtings-
projecten Laaghalen, Odoorn en 
Blok	IV	van	de	Oude	Veenkolo-
niën van de Gronings-Drentse 
Veenkoloniën	ging	de	Lijst	Gelde-
lijke Regelingen ter visie. 
In de landinrichting Peize konden 
als onderdeel van de bezwaren-
behandeling tegen de toedeling 
nog twee belangrijke enclaves 
in	het	natuurgebied	Bongveen	
worden uitgeruild.
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Projectontwikkeling natuur en landschap
Het Drentse Landschap is in 2011 begonnen met de voorbereidin-
gen van een aantal projecten. De meeste daarvan vloeien voort 
uit het rijksbeleid. Het veranderende overheidsbeleid zal zeker 
invloed hebben op het aantal projecten dat in 2012 kan worden 
uitgevoerd. In het hierna volgende een overzicht van een aantal 
projecten waaraan in het verslagjaar is gewerkt.

Biomassaverbranding
Terreinbeheerders maar ook weg-
beheerders, gemeenten, water-
schappen en boeren moeten vaak 
grote hoeveelheden nutteloze 
biomassa naar de stort afvoeren. 
Denk vooral aan het maaisel 
van schraallanden, rietoevers en 
bermen. Deze biomassa is maar 
deels te gebruiken, bijvoorbeeld 
als materiaal voor biovergisters 
of	compostering.	Verbranding	is	
moeilijk vanwege de grote hoe-
veelheid asresten die de ovens on-
bruikbaar	maken.	De	Koninklijke	
Nederlandse Heide Maatschappij 
heeft samen met o.a. Het Drentse 
Landschap contact gezocht met 
Energyvalley en de RUG. Naar aan-
leiding hiervan is een onderzoek 
gestart naar de mogelijkheden om 
via bijmenging in energiecentrales 
of via het pelleteren van het mate-
riaal deze nutteloze biomassa tot 

energiebron op te waarderen. De 
eerste resultaten wijzen erop dat 
dit mogelijk moet zijn.

Waterberging De Panjerd
Het is bekend dat de waterschap-
pen zichzelf de opdracht hebben 
gesteld om vele miljoenen m3 wa-
ter in hun stroomgebied te kun-
nen bergen, daartoe genoodzaakt 
door de gevolgen van klimaatver-
andering in de vorm van extreme 
neerslag. Waterschap Reest en 
Wieden ziet mogelijkheden in 
de	Plas	Veeningen	of	De	Panjerd	
nabij	Echten	langs	de	A28.	Daar	
kan relatief goedkoop ongeveer 3 
miljoen m3 geborgen worden. Het 
Drentse Landschap is eigenaar van 
de plas en is mede gezien de colle-
giale relatie met Waterschap Reest 
en Wieden bereid mee te werken 
aan een dergelijke oplossing. 
Enerzijds omdat er geen nadelige 

gevolgen voor flora en fauna zijn, 
anderzijds omdat zo meer natuur 
kan ontstaan. Er is nu een plan ge-
maakt om de plas met meer dan 
10 hectare uit te breiden. Naast 
de berging ontstaat er meer open 
water met een brede rietzone, 
wilgenstruweel en broekbos. 

Verbindingszone Witterveld 
In 2011 is vanuit de afdeling 
Onderzoek en Planning inbreng 
geleverd in de voorbereiding van 
het project Een robuuster Wit-
terveld. Dit is een uitwerking van 
het	convenant	‘TT	Circuit	Assen	
en omgeving’. Opdracht is om 
voor langere tijd een balans aan 
te brengen tussen de verschil-
lende belangen die spelen bij het 
TT	Circuit	Assen	en	de	omgeving	
daaromheen, waaronder het Wit-
terveld. Het project Een robuuster 
Witterveld moet de samenhang 
tussen het Witterveld en haar om-
geving versterken. Dit moet leiden 
tot behoud en versterking van 
de kwaliteit van dit Natura2000-
gebied en de negatieve effecten 
van bijvoorbeeld het TT-circuit 
verminderen.
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Grondverwerving 
In 2011 hebben we slechts 21 ha verworven. Dit komt doordat de 
reguliere aankopen vanwege het gewijzigde overheidsbeleid vol-
ledig tot stilstand zijn gekomen. Overigens is circa 5 ha van deze 
gronden door particulieren aan Het Drentse Landschap geschon-
ken. Een prachtig gebaar in deze sombere tijden. Het verslagjaar 
stond vooral in het teken van de herijking van de Ecologische 
Hoofdstructuur, die beoogt het aantal hectares dat binnen dit net-
werk van natuurgebieden ligt te verminderen.

Herijking
Het besluit om de Ecologische 
Hoofdstructuur te verkleinen is 
ingegeven door politieke overwe-
gingen bij het Rijk. Deze opdracht 
is neergelegd bij de provincies en 
wordt gekoppeld aan zeer forse 
bezuinigingen op het natuur-
beleid.	De	definitieve	rand-
voorwaarden voor de herijking 
worden uitgewerkt in het deelak-
koord Natuur. Een akkoord dat 
de Provincie Drenthe niet heeft 
ondertekend. Desondanks heeft 
de Provincie besloten de voorbe-
reiding ter hand te nemen om 
zo voldoende tijd te hebben het 
proces zorgvuldig te doorlopen. 
Uitgangspunt voor de herijking 
is het Groenmanifest, dat door 
de terreinbeheerders, Natuur- en 
Milieufederatie Drenthe, Land- en 

Tuinbouw Organisatie en andere 
betrokken partijen in 2011 werd 
opgesteld en dat is opgenomen 
in het collegeprogramma van 
Gedeputeerde Staten en door de 
Provinciale Staten werd gesteund. 

In het voorjaar van 2012 moet de 
herijking voltooid zijn.
De totale oppervlakte aan te leg-
gen nieuwe natuur was vóór de 
herijking 18.500 hectare. Hiervan 
is momenteel 10.000 gerealiseerd. 
Zo’n 2.000 ha maakt nog deel uit 
van lopende verplichtingen. Op 
basis van het oude beleid zou er 
dus de komende jaren nog 6.500 
ha bij moeten komen.
Het Rijk heeft de zogeheten 
robuuste verbindingen geschrapt. 
Hierdoor zal er in Drenthe 2500 
ha	vervallen.	Voor	de	reste-
rende 4.000 hectare gaat het om 

Overzicht aankopen 2011

Scharreveld
•	 Schenking	0,06.70	ha.	bos	Westerbork

Reestdal
•	 4,89.00	ha.	grasland	en	wallen	nabij	De	Wijk	

Hijkerveld
• 0,67.64 ha. bos bij Oranje

Gasterse duinen
• legaat 0,54.50 ha. grasland Zeegser loopje

Slagen/Zwarte gat
• verkoop 2,51.52 ha. bos

Drouwenerzand
•	 0,03.22	ha.	bos

Doldersummerveld
• 0,43.10 ha. bos in de Roompol

Uffelter Binnenveld
•	 Schenking	1,44.91	ha.	grasland
•	 Legaat	1,88.50	ha.	bouwland	bij	Uffelte

Steenberger Oosterveld
• 0,86.73 ha. bos
• 1,69.50 ha. bos.

Esbosjes Zuidwolde
•	 1,13.24	ha.	bouwland
•	 1,58.45	ha.	bos

Boerveense Plassen/Oude Diep
• schenking	0,47.20	ha.	bos	bij	Fluitenberg

Bosgebied Hollandscheveld
• 1,06.90 ha. grasland

Hunzedal
• 1,21.90	ha.	grasland	bij	Borger
•	 2,00.95	ha.	bouwland	Boermastreek
•	 1,39.90	ha.	grasland	bij	De	Hilte
•	 verkoop	0,88.90	ha.	ruilgrond	Gasselte
•	 0,80.65	ha.	wal	en	bouwland	nabij	Exloo
•	 schenking	0,21.20	ha.	bos	bij	Gieten
•	 verkoop	2,43.50	ha.	grasland	bij	Buinen
•	 2,53.20	ha.	grasland	bij	Uilenbroeken	
•	 0,80.75	ha.	grasland	en	natuurgebied
•	 verkoop	0,15.40	ha.	waterschapsleiding	Elzenmaat
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nieuwe natuur zoals dat in het 
Natuurbeheerplan is vastgelegd. 
Hiervan is in het Groenmanifest 
afgesproken dat 2500 hectare als 
nieuwe natuur in het Natuurbe-
heerplan begrensd blijft en dat 
hiervan de komende jaren 1500 
ha wordt verwezenlijkt. 
Samenvattend: een zeer forse 
teruggang van de oppervlakte 
nieuwe natuur, met dito con-
sequenties voor de afronding 
en het beheer van de terreinen 
van Het Drentse Landschap. Ook 
zal het nieuwe beleid negatief 
doorwerken in het tot dusver suc-
cesvolle plattelandsbeleid, denk 
bijvoorbeeld aan de combinatie 
van waterberging, recreatie en 
gebiedsontwikkeling.

Ecologische Hoofdstructuur
Zoals reeds gezegd, is de realisatie 
van Ecologische Hoofdstructuur 
volledig stil komen te staan. Het 
Deelakkoord Natuur dat Rijk en 
een deel van de provincies heb-
ben vastgesteld, lijkt voor Dren-
the nauwelijks mogelijkheden te 
bieden om hier (op termijn) ver-
andering	in	te	brengen.	Afbraak	

van het natuurbeleid lijkt tot doel 
op zich te zijn verheven door on-
evenredig forse bezuinigingen op 
het totale budget. Het resterende 
budget biedt geen ruimte meer 
voor grondaankopen. 
Dat er ondanks deze sombere 
situatie toch nog een aantal 
transacties is afgehandeld heeft 
te maken met het remspoor van 
het oude beleid. Deels ging het 

om transacties of een kavelruil 
waar de betrokken partijen al 
in een veel eerder stadium voor 
hadden getekend. Daarnaast wer-
den hoofdzakelijk bosperceeltjes 
aangekocht.
Daarnaast zijn we, zoals gemeld, 
een aantal keren op zeer positieve 
wijze verrast omdat de stichting 
een aantal percelen in eigendom 
kreeg via een schenking of legaat. 
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Beheer	natuurgebieden
Stichting Het Drentse Landschap beheert verspreid over Drenthe 
8290 hectare bos- en natuurgebieden. In dit deel staan we stil bij 
de wijze waarop Het Drentse Landschap haar natuurgebieden be-
heert. Ook besteden we aandacht aan het algemene natuurbeleid 
en monitoringsonderzoeken.

Financiering 

Subsidieregeling Natuur en 
Landschap 
Vanaf	1	januari	2011	heeft	de	
nieuwe Subsidieregeling Natuur 
en Landschap (SNL) de subsi-
dieregeling Programma beheer 
voor bijna alle natuurgebieden 
vervangen. Medewerkers van de 
afdeling Onderzoek en Plan-
ning hebben zowel landelijk, via 
De12Landschappen, als via de 
Provincie Drenthe en het Inter 
Provinciaal Overleg (IPO) mee-
gepraat over dit nieuwe, toch 
weer complexe, subsidiestelsel. 
De beschikking van SNL voor de 
stichting werd in oktober 2011 
afgegeven.
De Provincie Drenthe werkt voor 
de nieuwe subsidieregeling met 
een beheertypen- en ambitie-
kaart.	Voor	mogelijke	inrichting	
van gebieden wordt uitgegaan 
van de ambitiekaart. Omdat in 
2011 geen voormalige landbouw-
gronden zijn ingericht, heeft Het 
Drentse Landschap niet gewerkt 
met	de	ambitiekaart.	Aanvullin-
gen op de beheertypenkaart en 
verdere	verfijning	van	de	ambi-
tiekaart zullen in 2012 gestalte 
krijgen.

Kwaliteitshandboek
Samen met De12Landschappen 
is gekeken naar het kwaliteits-
handboek	certificering	voor	de	
SNL-regeling. In 2012 moet dit 
zijn beslag krijgen in het opstel-
len	van	een	definitief	kwaliteits-
handboek. 
De afdeling Onderzoek en Plan-
ning heeft in samenwerking met 
de Provincie Drenthe gereageerd 
op het landelijk opgestelde 
systeem van kwaliteitsklassen ten 
behoeve van het monitoren van 
heiden, venen, vennen, bossen 
en graslanden. Om dit uit te 
testen zijn in samenwerking met 
de Provincie Drenthe twee pilots 
uitgevoerd. Eén in het Schrap-
veen en één in het productiebos 
nabij	De	Branden	(Hunzedal).

Natura-2000
De Provincie Drenthe is bezig met 
de	definitieve	uitwerking	van	
de bij het ministerie ingediende 
concepten van acht Natura-2000 
gebieden. Het Drentse Landschap 
is ook betrokken bij het opstellen 
van een aantal beheerplannen 
die onder verantwoordelijkheid 
van het ministerie vallen, zoals 
het Zuidlaardermeer, Nationaal 
Park	Drents-Friese	Wold	en	Natio-
naal	Landschap	Drentsche	Aa.

Beheerwerkzaamheden

Heidebeheer
In het afgelopen jaar zijn er geen 
plagwerkzaamheden uitgevoerd 
in de diverse heidegebieden van 
de	stichting.	De	OBN/EGM-maat-
regel is vervallen en de nieuwe 
SNL-regeling gaf nog te veel 
onduidelijkheid over het voor 
deze dure beheermaatregelen 
beschikbare geld. 
Omdat gedifferentieerd en klein-
schalig plaggen nodig is om het 
overschot aan voedingsstoffen af 
te voeren en meer structuur in de 
heidevegetaties aan te brengen, 
is er wel een meerjarenplanning 
voor het plaggen gemaakt. Hier-
in is vastgelegd in welke terrei-
nen de komende jaren gemaaid 
en geplagd gaat worden.
Vanwege	het	zeer	natte	na-
jaar konden er geen aanvul-
lende maaiwerkzaamheden in de 
heideterreinen worden uitge-
voerd. Wel is in de al ingerichte 
natuurontwikkelingsgebieden 
Reigerveen en Hondstongen 15 
ha ruige vegetatie weggehaald 
zodat schrale soorten meer kans 
krijgen zich te vestigen. 
Ondanks de begrazing die in de 
meeste terreinen wordt toege-
past, moeten soms zaailingen van 
vliegdennen bestreden worden 
om de heidevelden voldoende 
open te houden. Deze opslag 
is verwijderd uit de reservaten 
Drouwenerzand, Groote Zand, 
Bongeveen	en	het	Hijkerveld.
Door de reclassering zijn de ras-
ters van het Doldersummerveld 

weer vrij gemaakt van begroei-
ing. Ook diverse vrijwilligers, die 
gegroepeerd zijn in beheer teams, 
houden in veel natuurgebieden 
de rasters vrij van begroeiing. 
Zij maken de bebording en de 
informatiepanelen schoon en 
zorgen ervoor dat de paden in de 
terreinen er netjes bij liggen.

Beheer cultuurlandschap
Graslanden worden veelal 
beheerd door te maaien en het 
maaisel af te voeren. Dit gebeurt 
voor een groot deel door middel 
van zogeheten gras-op-stam 
contracten met boeren. Naast de 
gebruikelijke voorwaarden wordt 
in	het	beheer	specifiek	rekening	
gehouden met afspraken zoals 
die zijn vastgelegd in de Ge-
dragscode Natuurbeheer.
Het natte najaar zorgde ervoor 
dat  een aantal percelen, met 
name in de beekdalen, niet 
gemaaid kon worden. Dit zal zo 
mogelijk in de winter tijdens een 
vorstperiode alsnog gebeuren. 
In het Reestdal en het Hunzedal 
zijn de meest kwetsbare natte 
schraallanden gemaaid met een 
relatief lichte wetlandmaaier. 
Deze zeer natte percelen zou-
den door de zware machines die 
normaal worden gebruikt, te 
veel beschadigd raken. Het is een 
dure beheermaatregel en wordt 
daarom maar beperkt ingezet.
Veel	van	het	gewas	dat	pas	in	de	
nazomer gemaaid kan worden, 
is niet meer geschikt als voer en 
wordt afgevoerd naar compos-
teerbedrijven of naar biovergis-
ters. De kosten voor de afvoer 
blijven echter nog vrij hoog. 
Verwacht	wordt	dat	hierin	de	
komende jaren nog wel verande-
ring in zal komen.

Beheer van bos- en landschaps-
elementen
In 2011 is tientallen hectares in 
diverse reservaten gedund, te 
weten	in	de	Vledderhof	(14	ha),	
Doldersummerveld	(6	ha),	Boer-
veensche plassen (3 ha), Hijker-
veld (3 ha) en Smilder Oosterveld 
(10 ha). 
In totaal is er 1218 m3 hout op 
stam geveld en verkocht. Daar-
naast is er 786 m3 brandhout op 
stam aan particulieren verkocht. 
Het betreft hier vaak werkzaam-
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heden aan wallen, singels of 
kleinschalige landschapselemen-
ten. Het bestrijden van de prunus 
is het afgelopen jaar door mede-
werkers zelf uitgevoerd in de re-
servaten Drouwenerzand, Schar-
reveld, Groote Zand en Landgoed 
Rheebruggen. In totaal ongeveer 
10	ha.	Bij	de	jaarlijkse	schouw	
van de wandelroutes worden ook 
dode, voor wandelaars gevaar-
lijke, bomen geruimd.
Onderhoud aan wallen en land-
schapselementen wordt uitge-
voerd als er overlast ontstaat 
bij de aangrenzende percelen. 
Indien mogelijk worden hierbij 
de gebruikers van deze percelen 
of buurtbewoners betrokken.

Projecten natuurontwikkeling

Ecoducten N48
De Provincie Drenthe en Rijks-
waterstaat hebben tijdens de 
werkzaamheden aan de N48 
(Hoogeveen-Ommen) twee 
ecoducten aangelegd. Eén ter 
hoogte van Zuidwolde en één bij 

Linde.	Van	oorsprong	maakten	
deze ecologische verbindingen 
deel uit van de Robuuste verbin-
dingszone Sallandse heuvelrug-
Drents Plateau. Het zijn de eerste 
ecoducten in Noord-Nederland. 
Uit onderzoek van andere 
ecoducten blijkt dat veel dieren 
hiervan gebruik maken, maar 
ook andere organismen kunnen 
zich beter verspreiden. 
Het Drentse Landschap is ver-
antwoordelijk voor het beheer 
van de ecoducten. Medewerkers 
van de stichting waren betrok-
ken bij de inrichting van het 
dek.	Voor	de	aanleg	van	beide	
ecoducten is gebruik gemaakt 
van ongeveer 50.000 m3 grond 
van aangrenzende percelen voor-
malige landbouwgrond, zowel 
in het Steenberger Oosterveld 
als in het Zwarte gat. Een mooie 
combinatie van werk met werk. 
De ontgraven percelen zullen 
zich tot schrale heidevegetaties 
ontwikkelen. Het Drentse Land-
schap zal samen met de Provincie 
Drenthe gaan bijhouden welke 

dieren gebruik maken van de 
ecoducten. De natuurvereniging 
Zuidwolde heeft aangeboden 
hierbij te willen assisteren.

Hunzedal
In het Hunzedal heeft de stich-
ting in het najaar tientallen 
hectaren gemaaid. Het gaat om 
gebieden die gedurende de zo-
merperiode worden begraasd. 
In het Lofargebied is een deel 
van de slenken (ruim 20 ha) 
gemaaid en afgevoerd met een 
wetlandmaaier.	Voor	de	deelge-
bieden Mandelanden en Oude 
Weer zijn bestekken opgesteld 
en is de ruimtelijke ordenings-
procedure in gang gezet zodat 
de projecten kunnen worden 
uitgevoerd.	Voor	Mandelanden	
is er in overleg met de Provincie 
Drenthe	naar	financiële	mid-
delen gezocht om dit project in 
2012 uit te kunnen voeren. De 
verwachting is dat dit inderdaad 
ook gaat lukken. 
Voor	het	gebied	Noordma	is	het	
inrichtingsplan gereed geko-
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men. Het is gepresenteerd aan 
de inwoners van De Groeve en 
Zuidlaren. Omdat nog niet alle 
gronden in dit gebied in eigen-
dom zijn, zal er voorlopig geen 
bestek worden opgesteld. 
In 2011 is de MER-rapportage 
van het gebied Tusschenwater 
voltooid en in behandeling 
genomen. Na goedkeuring van 
de Gemeente Tynaarlo wordt het 
definitieve	inrichtingsplan	opge-
steld en zal de bestemmingsplan-
procedure gestart worden.

De (her)inrichting van het gebied 
Torenveen bij Gasselternijveen 
is in 2011 bijna klaar gekomen. 
Door het natte najaar kon het 
project niet op tijd worden 
afgerond. Naast hermeandering 
van de Hunze is de kade naar 
de grens van het nieuwe gebied 
verplaatst. Ook zijn er nieuwe 
waterschapsleidingen gegraven 
om het landbouwkundige peil in 
de omgeving te kunnen waar-
borgen

Stroetenveld
Het natuurontwikkelingsproject 
Stroetenveld is in het afgelopen 
jaar afgerond en op feestelijke 
wijze opgeleverd. Het beekdal-

reservaat is een van de meest 
aantrekkelijke landschapsparels 
in	het	bezit	van	de	stichting.	Al	
vanaf 1969 wordt getracht dit 
kleinschalige landschap te ver-
werven en van een goede inrich-
ting te voorzien. De inzet was om 
het weer een functie te geven 
als schraal en open inzijggebied 
voor het beekdal, zodat veel 
soorten planten en dieren die 
zijn gebonden aan een extensief 
beheer zoals boeren dat al eeu-
wen uitvoerden, weer een kans 
krijgen om te overleven. Door 
de recente inrichting is dat nu 
dus een feit geworden en is het 
herstel van dit oude cultuurland-
schap vrijwel voltooid. Een groep 
jonge Hooglanders begraast het 
gebied. 

Dalerpeel
Het retentiegebied Dalerpeel aan 
de	Steigerwijk	is	met	financiële	
steun	van	het	Prins	Bernhard	
Cultuurfonds opnieuw ingericht. 
Er is een aantal laagtes uitge-
graven die blijvend water zullen 
houden en de aanwezige wijken 
zijn verbreed om dichtgroeien 
te voorkomen. In het project is 
nauw samengewerkt met het 
Waterschap	Velt	en	Vecht.	Vanaf	

Kleine	Staarman	is	een	wandel-
route door het gebied aangelegd 
waarin ook het retentiegebied 
is opgenomen. Dit is gebeurd in 
nauwe samenwerking omwonen-
den van het gebied.

Jodenvonder, Nolderveld en 
Takkenhoogte
In samenwerking met de be-
stuurscommissie van de Landin-
richting Zuidwolde en de Dienst 
Landelijk Gebied zijn 3 natuur-
ontwikkelingsprojecten ontwik-
keld en uitgevoerd. Ten noorden 
van het Nolderveld is 8 hectare 
landbouwgrond als natuurge-
bied ingericht. Hier zijn enkele 
voormalige laagtes weggehaald 
en is het reliëf hersteld. Op Tak-
kenhoogte is van een perceel 
voormalige landbouwgrond een 
deel van de bouwvoor afgegra-
ven om de heidevegetaties te 
herstellen.
Het	Jodenvonder	is	over	een	
oppervlakte van 10 ha opnieuw 
ingericht.	Bij	dit	project	is	ook	
het Waterschap Reest en Wieden 
betrokken. Het betreft aanleg 
van broekbos in combinatie met 
waterberging en de aanleg van 
een ecologische verbindingszone. 
Hiervoor is veel grondverzet uit-
gevoerd in het noordelijke deel. 
De hogere gronden zijn bebost. 
Het beekdal wordt hierdoor af-
geschermd	van	de	N48.	Voorts	is	
vanaf de overgang over de Reest, 
het	feitelijke	‘Jodenvonder’,	een	
nieuwe wandelroute aangelegd 
naar de Nolderweg. Wandelaars 
hoeven nu niet meer de gevaar-
lijke N48 over te steken.

Algemene beheerzaken

Toezicht
Bij	het	houden	van	toezicht	in	
haar terreinen maakt Het Drent-
se Landschap in de weekeinden 
gebruik van vrijwillige toezicht-
houders. Naast het houden van 
toezicht treden deze ook op als 
gastheer en worden zij regelma-
tig door het publiek benaderd 
voor uitleg over het beheer van 
het natuurterrein, de voorko-
mende flora en fauna en even-
tueel geconstateerde overtredin-
gen. Door aangescherpte eisen 
die	gesteld	worden	aan	Bijzonder	
Opsporings	Ambtenaren	(BOA’s)	
worden de kosten voor toezicht 
steeds	hoger.	Jaarlijks	moeten	
deze mensen bijgeschoold wor-
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den om aan de eisen te kunnen 
voldoen. Hierdoor wordt het 
voor natuurorganisaties steeds 
lastiger	om	BOA’s	in	te	zetten.		

Eigen bedrijven
De eigen bedrijven van de stich-
ting beheren 2690 hectare op 
502 percelen. Hiervan was 100 
hectare akkerbouw en ongeveer 
520 hectare (schraal) grasland. 
De stichting zette volgens de 
meitelling 666 runderen en 1293 
schapen in bij het beheer van 
haar natuurgebieden. 
De 109 limousine zoogkoeien van 
de stichting kregen 104 kalveren 
(95%). 46 stieren werden ver-
kocht aan het bedrijf Proviande. 
Aan	de	begunstigers	zijn	tijdens	
de vleesactie 37 Limousins gele-
verd. Daarnaast zijn er nog 22 
dieren verkocht aan een veehan-
delaar.

Het Drentse Landschap is in 2011 
gestart met een onderzoek naar 
de resultaten van de eigen be-
drijven. Een en ander vindt plaats 
in het licht van de bezuinigingen 
waarmee de stichting de komen-
de jaren te maken krijgt. 

Schotse Hooglanders
Het afkalfseizoen is goed verlo-
pen.	Van	de	63	zoogkoeien	ble-
ken er 61 drachtig. Er werden 26 
stier- en 31 vrouwelijke kalveren 
geboren. 

Gescheperde schaapskudden
Hoewel er bij de schaapskud-
den van Doldersum en Hijken 
geen verschijnselen van Q-koorts 
werden waargenomen, mocht 
er geen publiek in de kooien 
worden toegelaten. Ook de 
altijd zo succesvolle lammetjes-
dagen konden daarom voor het 
2e achtereenvolgende jaar niet 
doorgaan. De schapen zijn in 
het najaar ingeënt zodat in 2012 
wel weer een lammetjesdag kan 
plaatsvinden.
Totaal waren er 1026 ooien en 
969 lammetjes (94%). Een beter 
resultaat	dan	in	2010.	Vanuit	het	
ILG kreeg de stichting een subsi-
die voor de gemaakte inentings-
kosten toegekend. 

Met de Gezondheidsdienst voor 
Dieren is het 2e jaar van het pro-
ject Monitoring diergezondheid 
natuurlijke grazers Het Drentse 
Landschap geëvalueerd. Er zijn 

277	runderen	onderzocht.	Van	
deze geteste dieren bleken 8 
dieren positief inzake de infec-
tieziekten	BVD,	Salmonella	en	
Neospora. Paratuberculose werd 
niet aangetoond. Het Drentse 
Landschap	is	gecertificeerd	vrij	
van	leptospirose-	en	IBR.	Het	mi-
neraalonderzoek gaf een tekort 
van selenium te zien en aan de 
slachtlijn bleek een tekort aan 
kobalt en koper.  
De 990 onderzochte schapen, 
bleken vrij van chlamydophila 
en para-TBC. Ook bij de schapen 
blijkt uit het onderzoek een 
gebrek aan kobalt en koper. Het 
onderzoek moet in 2013 worden 
afgerond.

Pacht- en jachtcontracten
Ook dit jaar is veel grond uit-
gegeven aan agrariërs die nabij 
natuurgebieden van de stich-
ting hun bedrijf hebben. Het 
ging hierbij om ongeveer 1.000 
hectare akkerbouwgrond. Er zijn 
ongeveer 160 gras- en inscha-
ringscontracten aan boeren 
uitgegeven. Tenslotte zijn er 15 
nieuwe jachthuurovereenkom-
sten voor een periode van 6 jaar 
afgesloten.

Onderzoek
In 2011 zijn voor de vierde keer 
de transecten op het Drouwener-
zand en het Smilder Oosterveld 
onderzocht op de samenstelling 
van de vegetatie. Deze onder-
zoeken worden iedere 10 jaar 
herhaald. Dit langlopende onder-
zoek tracht de ontwikkelingen 
en de effecten van het gevoerde 

beheer te analyseren in respectie-
velijk droge stuifzandheide en in 
een gebied van kleine heideres-
tanten met inliggende, verschra-
lende voormalige landbouw-
gronden. De rapportage wordt 
tegemoet gezien in de eerste 
helft van 2012.

In het kader van het meerjarige 
onderzoek naar fauna, stuifzand 
en korstmosvegetaties onder 
leiding van de Universiteit van 
Amsterdam,	Stichting	Bargerveen	
en de Wageningen Universiteit 
is wederom een aantal vervolg-
onderzoeken uitgevoerd op 
het Drouwenerzand. Dit project 
maakt deel uit van een landelijk 
onderzoek naar stuifzandgebie-
den. De bevindingen worden in 
een aanbevelingenrapport voor 
het beheer van dergelijke gebie-
den verwerkt.

Een onderzoeksconsortium be-
staande uit Wageningen Univer-
siteit, het Nederlands Instituut 
voor Oecologische Onderzoek 
en	de	Vereniging	voor	Onder-
zoek	naar	Flora	en	Fauna	doet	
onderzoek naar de effecten van 
lichtverstoring op de fauna in 
natuurgebieden. Doel is inzich-
telijk te maken in welke mate 
vogels, vleermuizen, andere 
kleine zoogdieren, insecten, am-
fibieën	en	reptielen	last	hebben	
van straatverlichting en andere 
kunstmatige lichtbronnen. In de 
proefopzet maakt men gebruik 
van standaardverlichting (wit 
spectrum), clear-sky verlichting 
(groenachtig spectrum) en amber 
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In 2011 is in diverse terreinen onderzoek uitgevoerd. Hieronder volgt een over-
zicht van de belangrijkste. 

Broedvogels
De	meeste	broedvogelkarteringen	worden	uitgevoerd	volgens	de	BMP-methode.	
De	gegevens	worden	in	dat	geval	ook	doorgeleverd	aan	SOVON.
In	2011	is	onderzoek	gedaan	naar	broedvogels	in:	Oude	Diep/Oude	Kene,	Oude	
Diep/Pesserma,	Doldersummerveld,	Bouwersveld,	Takkenhoogte-De	Wildenberg,	
Landgoed	Vledderhof,	Uffelter	Binnenveld,	Boerenveensche	Plassen,	Kremboong,	
Hijkerveld/Diependal,	Kampsheide,	Scharreveld,	Bongeveen,	Hondstong,	Landgoed	
Rheebruggen,	Hunzedal/Annermoeras,	Hunzedal/Lofargebied,	en	Gasterse	Duinen.	
Eigendommen	in	het	Hunzedal	bij	Buinen	en	Westdorp	draaien	mee	in	het	lande-
lijk weidevogelmeetnet.

Reptielen 
Reptielen	worden	vaak	gemonitord	volgens	de	RAVON-transsectmethode.	Dit	is	
gebeurd	in:	Bouwersveld,	Nijensleekerveld,	Doldersummerveld,	Scharreveld,	De	
Kleibosch,	Landgoed	Vledderhof	en	Wildenberg.	In	de	Gasterse	duinen	en	het	
Hijkerveld	worden	de	adderpopulaties	met	behulp	van	fotografie	en	individuele	
herkenning bestudeerd.

Zoogdieren
In de meeste terreinen wordt de ontwikkeling van de dassenstand gemonitord 
door periodiek de burchten te karteren. Een toenemend aantal burchten in ter-
reinen	van	de	stichting	draait	ook	mee	in	het	‘Kleintjes-dassenproject’.	Dit	behelst	
o.a. een gezamenlijke dassentelavond met inzet van veel vrijwilligers samen met 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. 
In de Gasterse Duinen vindt jaarlijks een konijnentelling plaats i.h.k.v. landelijke 
konijnenmonitoring	van	de	Zoogdiervereniging.	In	het	Annermoeras,	Kampsheide	
en delen van het Oude Diep zijn kleine zoogdieren geïnventariseerd met life traps. 
Vanuit	Het	Groninger	Landschap	en	Het	Drentse	Landschap	is	een	werkgroep	be-
vermonitoring samengesteld. Deze groep volgt de ontwikkelingen van uitgezette 
Bevers	met	als	doel	het	project	te	kunnen	evalueren.	

Vlinders, libellen en sprinkhanen
In 2011 zijn onder meer het Hijkerveld, Groote Zand, Drouwenerzand, delen van 
het Hunzedal en het Elper Westerveld geïnventariseerd op vlinders en/of libellen. 
In	het	Drents-Friese	Wold	is	door	de	Vlinderstichting	onderzoek	gedaan	naar	de	
kwaliteit	van	het	leefgebied	van	de	Kommavlinder.	Gericht	onderzoek	naar	het	
voorkomen	van	Kommavlinder,	Heivlinder	en	Bruine	vuurvlinder	is	gedaan	in	Elper	
Westerveld, Doldersummerveld, Drouwenerzand en Gasterse Duinen. 

Flora en vegetatie
Kartering	van	diverse	florasoorten	en	hun	vegetatie	vond	onder	meer	plaats	in	
het Scharreveld inclusief de recent uitgevoerde natuurontwikkelingsprojecten, 
Oeverlanden Zuidlaardermeer, Hondstong, Reestdal/Schrapveen en Rabbinge, 
Kremboong,	Bossen	Hollandseveld,	Landgoed	Rheebruggen,	Uffelter	binnenveld	
en De Palms.

De volgende kwetsbare soorten werden in verschillende terreinen gekarteerd:
Kwartelkoning
Grauwe klauwier
Gentiaanblauwtje
Oeverzwaluw
Heivlinder
Kommavlinder
Das

verlichting (roodachtig spec-
trum). Hiertoe is een proefopstel-
ling geplaatst aan de zuidzijde 
van het Hijkerveld. 

Voor	het	Reestdal	zijn	er	plannen	
om in aanvulling op eerder be-
vloeiingsonderzoek experimen-
teel onderzoek uit te voeren naar 
de	eutrofiërende	effecten	van	
bevloeiing met respectievelijk 
slibarm en slibrijk oppervlakte-
water. Trekkers hiervan zijn Wa-
geningen	Universiteit	(Alterra)	en	
Watercycle Research Institute. De 
uitkomsten kunnen van belang 
zijn voor de keuze van gebieden 
die in aanmerking komen voor 
het bergen van water. Op dit 
moment zoeken we geld voor 
het onderzoek.

Monitoring Doldersummerveld
Voor	2012	staat	de	herhaling	van	
de10-jaarlijkse monitoring van 
het Doldersummerveld op het 
programma. Dergelijk onderzoek 
is eerder uitgevoerd in 1982, 
1992 en 2002. Het betreft een 
combinatie van een volledige 
broedvogelinventarisatie en een 
vegetatiekartering. Het onder-
zoek maakt deel uit van een 
langlopende beheerevaluatie van 
natte, vochtige en droge heide. 
Bestaande	gegevens	van	andere	
soortengroepen worden in de 
verslaglegging meegenomen.
Het project wordt mogelijk ge-
maakt door genereuze steun van 
het	Prins	Bernhard	Cultuurfonds	
en een bijdrage van het Natio-
nale	Park	Drents-Friese	Wold.	De	
rapportage wordt verwacht in 
2013.

Analyse biomassa/afname be-
heerkosten
De bezuinigingen die in de 
natuursector op stapel staan 
dwingen de stichting te kijken 
naar mogelijkheden om de be-
drijfsvoering kosteneffectiever en 
efficiënter	uit	te	voeren.	Daarom	
analyseert de afdeling Onder-
zoek en Planning samen met de 
afdeling Terreinbeheer welke 
mogelijkheden er op dit punt 
zijn. Zo wordt bekeken of met 
behoud van natuurdoelstellingen 
er wellicht meer houtoogst uit 
(sommige) terreinen van de stich-
ting mogelijk is. Daarnaast bekij-
ken we in welke mate de beheer-
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kosten in het grasland-, heide-, 
akker- en bosbeheer omlaag 
kunnen. Dit met inachtneming 
van de natuurdoelstellingen voor 
de terreinen. In het voorjaar van 
2012 zullen de resultaten van 
deze analyse beschikbaar komen.  

Heidedagen
Ruim 40 mensen hebben deel-
genomen aan een van de drie 
heidedagen die Het Drentse 
Landschap samen met De12Land-
schappen in september heeft ge-
houden. Na een aantal boeiende 
lezingen over nieuwe inzichten 
over het heidebeheer, heeft Het 
Drentse Landschap uiteen gezet 
hoe zij met het heidebeheer 
omgaat. ‘s Middags was er een 
excursie over het Doldersummer-
veld.

Wetenschappelijke Adviescom-
missie
De	Wetenschappelijke	Advies-
commissie	(WAC)	is	in	2011	
tweemaal	bijeen	geweest.	Beide	
bijeenkomsten werden gecom-
bineerd met een terreinbezoek 
waarbij lopende projecten, 
onderzoeken, het gevoerde be-
heer en overige ontwikkelingen 
werden besproken.

Tijdens het bezoek aan het re-
cent ingerichte Stroetenveld en 
de Stroeten bij Zweeloo was de 
commissie van oordeel dat het 
terrein adequaat is ingericht met 
een juiste afwisseling van natte 
laagtes en met een grasmengsel 
ingezaaide hogere delen. Ten 
aanzien van de graslanden in de 
Stroeten werd geconstateerd dat 
weliswaar sommige kwelafhan-
kelijke soorten in sloten aanwe-
zig zijn, zoals Holpijp, maar dat 
het aandeel typische vochtige 
hooilandsoorten in de graslan-
den zelf nog te beperkt is. Dit 
heeft vermoedelijk te maken met 
de nog niet optimale waterhuis-
houdkundige situatie. Daar het 
inzijggebied recent is ingericht 
en de stroet zelf ook pas enkele 
jaren geleden zijn smalle bed-
ding heeft gekregen, lijkt het 
verstandig de ontwikkelingen 
voorlopig	te	volgen.	Bij	geringe	
verandering zou besloten kun-
nen worden of aanpassingen in 
de slootpatronen en de dimensie 
van de stroet wenselijk zijn.

De najaarsbijeenkomst stond qua 
terreinbezoek in het teken van 
het Reestdal. In de vergadering 
voorafgaand aan het terreinbe-
zoek is stilgestaan bij de be-
heerevaluatie van het Oude diep. 
Het betreft één van de eerste 
terreinen waarvoor het Drentse 
Landschap conform een vast stra-
mien het gevoerde beheer evalu-
eert	en	zo	nodig	bijstelt.	De	WAC	
is te spreken over deze aanpak, 
met als kanttekening dat het wel 
een pragmatische analyse moet 
zijn gericht op terreinen waar 
van wezenlijke beheerproblemen 
sprake is. 
Tijdens het veldbezoek zijn de 
positieve effecten getoond van 
ondiepe plagwerkzaamheden in 
verzuurde en vermoste hooilan-
den nabij Rabbinge (bovenloop 
Reest).	Verschillende	doelsoor-
ten, zoals Draadrus, bleken van 
deze	maatregel	te	profiteren.	
Dominante mossen zoals Wei-
dehaakmos namen sterk af. Een 
maatregel dus die, afgezien van 
noodzakelijk waterhuishoud-
kundig herstel, ervoor zorgt dat 
doelsoorten kunnen overleven. 
Voorts	is	uitgebreid	stil	gestaan	
bij maatregelen in het Water-
Op-Maat-project van Waterschap 
Reest en Wieden en de anti 
verdrogingsmaatregelen in de 
aangrenzende graslanden. Er 
gaat meer gebiedseigen water 
naar	het	beekdal	stromen.	Voorts	
komen er maatregelen om water 
langer vast te houden en verdro-
ging tegen te gaan door verho-
ging van beekpeilen. Dit gebeurt 
onder meer door het aanbrengen 
van zogenaamde knijpconstruc-
ties	nabij	bruggen.	Voor	beide	
terreinbeheerders aan weerszij-
den van de Reest is het van be-
lang te diepe ontwatering door 
sloten	te	voorkomen.	Afvoer	van	
regenwater via ondiepe greppels 
blijft wel noodzakelijk. Hiertoe 
is er overleg met Landschap 
Overijssel. Ook de mogelijkheden 
voor herstel van vloeiweiden zijn 
uitgebreid besproken, waarbij 
een aantal terreinen als kansrijk 
is benoemd.
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Cultureel erfgoed
De afdeling Gebouwen van Het Drentse Landschap had in 2011 
extreem veel projecten onderhanden. Door de komende bezui-
nigen zullen naar verwachting de komende jaren steeds meer 
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen leeg komen te staan. De 
stichting zal per object bekijken welke oplossingen qua aankoop, 
restauratie of herbestemming mogelijk zijn. Zeker is dat dit niet 
zonder hulp van overheden kan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan 
op de netwerkrelaties, de uitvoering van projecten en projectont-
wikkeling, beheer van gebouwen en de ontwikkelingen op het 
gebied van cultuurhistorie.

3
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Belangenbehartiging
Het Drentse Landschap vindt het belangrijk dat de belangen van 
het culturele erfgoed in Drenthe goed worden behartigd. Daarom 
participeert ze in diverse overleggen en overlegt ze met parti-
culieren die problemen ondervinden met het beheren van hun 
eigendommen. In het onderstaande overzicht worden de belang-
rijkste contacten op dit gebied op een rijtje gezet.

Culturele agenda
De zeven erfgoedinstellingen die 
de kern van de professionele in-
frastructuur vormen, hebben sa-
men een culturele agenda 2011-
2015 opgesteld. In deze agenda 
staan de belangrijkste aandachts-
punten voor het Drentse erfgoed 
voor de komende 5 jaar. De 
erfgoedinstellingen die hier-
aan meewerken zijn het Drents 
Archief,	Drents	Museum,	Drents	
Plateau, Gevangenismuseum, 
Herinneringscentrum Wester-
bork, Het Drentse Landschap en 
het Hunebedcentrum. De agenda 
werd tijdens de gemeenteraad-
verkiezingen na afloop van een 
scholierendebat in Meppel aan 
een vertegenwoordiger van het 
college van Gedeputeerde Staten 
aangeboden. In het najaar heb-
ben we voor de gemeenten en 
de Provinciale Staten een sympo-
sium over het erfgoed georga-
niseerd in het Hunebedcentrum. 
Zo wilden we meer aandacht 
vestigen op de betekenis van het 
Drentse erfgoed. De aandacht 
voor het culturele erfgoed heeft 
mede onder druk van de bezuini-
gingen bij overheden jammer ge-
noeg niet de hoogste prioriteit.

Ook	met	de	gedeputeerden	Klip	
en Munniksma is gesproken over 
het beleidsperspectief voor ons 
erfgoed. Duidelijk werd dat er 
sterk bezuinigd moet worden. De 
Provincie kiest voor het onder-
steunen van de belangrijkste 
erfgoedorganisaties en de meest 
in het oogspringende projecten 
zoals	Veenhuizen

Herbestemming
Leegstand en herbestemming 
van oude gebouwen heeft veel 
aandacht in onze provincie. 
Gezien de verwachte krimp 
zal dit probleem in de huidige 
economische omstandigheden 
alleen maar groeien. Het Drentse 
Landschap heeft in 2011 tal van 
herbestemmingsprojecten uitge-
voerd met steun van Provincie 

Drenthe,	Drents	Plateau,	Federa-
tie Instandhouding Monumenten 
en Rijksdienst Cultureel Erfgoed. 
Om die reden nam zij dan ook 
deel aan een herbestemming-
symposium	dat	bij	RTV	Drenthe	
plaatsvond. De boodschap was 
dat er op dit punt alleen veel mo-
gelijk is als overheden bereid zijn 
de onrendabele top van dit soort 
projecten	te	financieren.	Dat	
wordt echter steeds moeilijker.

Brugwachterswoning
Er vonden onderhandelingen 
plaats inzake de verwerving van 
een brugwachterswoning te 
Eexterveenschekanaal. Een klein 
maar mooi gelegen rijksmo-
nument langs het kanaal. Eind 
2011 leidde dit tot mondelinge 
overeenstemming.

Atelier Mooi Drenthe
Op het punt van ruimtelijke 
ontwikkelingen organiseerde 
de Provincie Drenthe samen met 
het	Atelier	Mooi	Drenthe	een	
aantal activiteiten om naar meer 
kwaliteit te streven. Het Drentse 
Landschap maakt deel uit van 
de Programmaraad van het 
Atelier.	In	Hoogeveen	werd	het	
symposium Duurzaam Drenthe 
uitstekend bezocht. Door de 
problemen bij Drents Plateau zal 
Het Drentse Landschap tijdelijk 
trekker van een aantal projecten 
worden.
Het decembernummer van het 
Kwartaalblad	van	Het	Drentse	
Landschap kreeg een themanum-
mer	van	Atelier	Mooi	Drenthe	als	
bijlage mee. Hierin werd onder 
andere aandacht besteed aan de 
projecten die de organisatie in 
de 2 jaar van haar bestaan heeft 
opgepakt. 
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Projectontwikkeling
In 2011 heeft de afdeling Gebouwen de voorbereiding van vele 
projecten ter hand genomen. Door de nadruk op de uitvoering 
van zoveel projecten is er minder tijd besteed aan projectontwik-
keling dan in voorgaande jaren. De meest in het oogspringende 
projecten worden hieronder kort besproken. Daarnaast is een deel 
van de gerealiseerde projecten terug te vinden bij het onderdeel 
gebouwenbeheer.

Erfgoedlogies
Al	bijna	10	jaar	verhuurt	Het	
Drentse Landschap vakantiewo-
ningen op bijzondere plaatsen. 
Het aantal mogelijkheden voor 
erfgoedlogies in Drenthe groeit 
waardoor de bezetting terug-
loopt en alleen via kostbare 
marketing weer kan groeien. 
Andere	Provinciale	Landschappen	
kampen met dezelfde problemen. 
Een oplossing zou gevonden 
kunnen worden via een nauwere 
samenwerking onderling, georga-
niseerd door De12Landschappen. 
Daartoe is een onderzoek gestart 
waarbij ook de samenwerking 
met Staatsbosbeheer als moge-
lijkheid in kaart wordt gebracht. 

Molen Veenoord
De Drentse Molenstichting wil 
de	molen	in	Veenoord	graag	
overdragen aan Het Drentse 
Landschap. De stichting is hiertoe 
bereid,	maar	wil	wel	financiële	
zekerheid. De gemeente Emmen 
is bereid jaarlijks ongeveer  
€ 4.000,-- aan onderhoud bij te 
dragen, maar dat lijkt onvoldoen-
de om duurzaam onderhoud te 
garanderen. De Molenstichting 
zal dit probleem aan de Provincie 
Drenthe voorleggen. 

Erfgoedsymposium KNHM
Cultureel erfgoed mag zich 
verheugen in een groeiende 

belangstelling die zich evenwel 
niet vertaald ziet in gunstige 
regelingen voor de instandhou-
ding.	Boerderijen	blijven	lang	te	
koop staan en kerken, molens en 
industrieel erfgoed krijgen maar 
moeizaam een nieuwe bestem-
ming. De afdelingen van de 
Koninklijke	Nederlandse	Heide	
Maatschappij	(KNHM)	van	de	drie	
noordelijke provincies hebben 
daarom het plan opgevat om 
een symposium over herbestem-
ming te organiseren. Om twee 
redenen is dit een bijzonder 
symposium. Ten eerste wil men 
actief vraag en aanbod bij elkaar 
brengen.	Verder	wil	men	bezien	
of de noordelijke provincies in 
het licht van het decentraliseren 
van de monumentenzorg vanuit 
het Rijk naar de provincies niet 
een gezamenlijk plan ‘Leegstand 
en herbestemming” kunnen 
maken. Het symposium zal in het 
najaar van 2012 plaatsvinden. 

Restauratie De Keet
Het Drentse Landschap is bena-
derd door een particulier om te 
onderzoeken of de allereerste 
ontginningsboerderij van het 
Zeijerveld niet behouden en 
gerestaureerd kan worden. Deze 
boerderij is een monument van 
de ontginningsgeschiedenis. De 
stichting onderzoekt of er mo-
gelijkheden zijn om dit gebouw 

met	financiële	steun	van	derden	
te verwerven.

Ontwikkeling Trust
Onze stichting heeft zich de afge-
lopen jaren nadrukkelijk ontwik-
keld tot een erfgoedinstelling. 
Naast zorg voor het landschap en 
de daarin gelegen monumenten, 
zien we ook een ontwikkeling 
in de richting van het roerend 
cultuurbezit. Tuinkunst, het 
interieur van oude gebouwen, de 
verhalen. Een dergelijke brede 
zorg voor het erfgoed is veelal 
het domein van een Trust, zoals 
we	die	in	het	Verenigd	Konink-
rijk in de vorm van de National 
Trust aantreffen. In ons land 
kan men het Gelders Landschap/
Gelderse	Kastelen	zo	zien.	Ook	
Het Drentse Landschap ambieert 
een dergelijke ontwikkeling. Het 
afgelopen jaar is zowel vanuit de 
Provincie Drenthe als vanuit een 
aantal gemeenten, daarin be-
geleid door het Drents Plateau, 
nagedacht over de vorming van 
een Drentse Trust waar allerlei 
monumenten zoals kerktorens en 
molens in ondergebracht kunnen 
worden. Het Drentse Landschap 
zou een dergelijke rol op zich 
kunnen nemen. Naar het zich 
laat aanzien zou daar in 2012-
2013 meer duidelijkheid over 
kunnen ontstaan. 
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Gebouwenbeheer
De afdeling Gebouwen is verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van 254 gebouwde objecten, variërend van een stook-
hut tot een landgoed en verdeeld over 103 verschillende locaties. 
In 2011 werd een nieuw gebouw verworven, namelijk een brug-
wachterswoning te Eexterveenschekanaal. 
In bijlage 6 staat een uitgebreid overzicht van de gebouwen die 
Het Drentse Landschap beheert. Dit hoofdstuk gaat in op de be-
langrijkste activiteiten die in 2011 binnen de afdeling speelden.

Projecten

Vervenerswoning
De restauratie van het Verveners-
huis	in	Valthermond	werd	afge-
rond. Het achterhuis is verbouwd 
tot woonhuis. Het voorhuis is 
geschikt gemaakt om er een 
vervenersmuseum in onder te 
brengen. Hier is ook het winkel-
tje in oude luister hersteld. Het 
museum wordt geëxploiteerd 
door de Stichting Cultuurhisto-
rische Waarden in de Drentse 
Veenkoloniën.	
Naar aanleiding van diverse 
kleuronderzoeken is een inte-
rieurplan opgemaakt voor het 
schilderwerk op vloeren, wanden 
en plafonds. Hierbij zijn zoveel 
mogelijk de originele schilder-
patronen en kleuren gebruikt. 
De restauratie is mede mogelijk 
gemaakt door bijdragen uit de 
Herbestemmingsagenda van 
de Provincie Drenthe die door 
Drents Plateau wordt uitgevoerd, 
de Nationale Postcode Loterij en 
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
via	de	Federatie	Instandhouding	
Monumenten	(FIM).

Keuterij de Kiefte
De restauratie van de keuterij de 
Kiefte in Linde werd afgerond. 
Het ontginningsboerderijtje 
uit het begin van de twintigste 

eeuw is volledig gerestaureerd 
en verbouwd tot woonhuis. Het 
achterhuis heeft een nieuwe 
indeling en moderne uitstraling 
gekregen. Door het restaureren 
van de originele elementen kon 
in het voorhuis het oorspron-
kelijke karakter van de kamers 
behouden blijven. In dit deel 
van	het	huis	is	een	Bed	&	Break-
fast gerealiseerd. De exploitatie 
hiervan wordt verzorgd door de 
huurders. De restauratie is mede 
mogelijk gemaakt door bijdragen 
van de Provincie Drenthe, TenneT 
en de Nationale Postcode Loterij.

Boerderij de Horst
De boerderij de Horst in Rhee-
bruggen, die zijn huidige vorm 
kreeg rond 1860, werd volledig 
voorzien van een nieuwe rietkap. 
Rondom is het voegwerk plaat-
selijk hersteld en er is drainage 
aangebracht om de waterhuis-
houding te verbeteren. Luiken, 
koestaldeuren en baanderdeuren 
zijn hersteld en voorzien van 
nieuw hang- en sluitwerk. Het 
maaiveldniveau is verlaagd zodat 
de onderdorpels van de puien en 
de originele rollagen weer in het 
zicht zijn gekomen. Deze restau-
ratie is mede mogelijk gemaakt 
door bijdragen van de Rijksdienst 
Cultureel	Erfgoed	via	de	Federa-
tie Instandhouding Monumenten 
(FIM)	en	de	Nationale	Postcode	
Loterij.

Molenaarswoning Mulderij
De molenaarswoning de Mul-
derij in Gieterveen werd in het 
begin van de twintigste eeuw 
gebouwd. De woning is door ons 
volledig geïsoleerd en verbouwd 
tot woonhuis. Het voorhuis 
heeft haar originele karakter 
met onder meer een namaak 
houtgeschilderde bedstedewand 
behouden. De kleurstellingen 
zijn ook ongewijzigd gebleven. 
De voormalige deel is smaakvol 
verbouwd met een moderne 

inslag. Met de restauratie van 
het woonhuis en de schuur is het 
totale complex rond de molen 
De Eendracht weer hersteld. De 
schuur is nu de thuishaven van de 
vrijwilligers van Stichting Molen 
de Eendracht, die dit gebouw 
ook zelf opgeknapt hebben. 
Het Drentse Landschap heeft 
wel de materiaalkosten hiervoor 
gedragen. De restauratie is mede 
mogelijk gemaakt door bijdragen 
van de Provincie Drenthe en de 
Nationale Postcode Loterij.

Klein Soestdijk
In april heeft prof. mr. Pieter 
van	Vollenhoven	Klein Soestdijk 
officieel	in	gebruik	genomen.	Na	
een complete restauratie is deze 
uit 1853 stammende voormalige 
directeurswoning van de peni-
tentiaire	inrichting	Veenhuizen	
weer klaargestoomd voor nieuwe 
functies. De benedenverdieping 
is grotendeels in de oude staat 
hersteld, de bovenverdieping is 
geschikt gemaakt voor bewoning 
en erfgoedlogies. Ook de tuin is 
onder handen genomen.
De	Burton	Academie	is	de	
nieuwe huurder. Het is een oplei-
dingsinstituut bedoeld om jonge 
mensen leidinggevende capa-
citeiten te doen ontwikkelen. 
De restauratie is mede mogelijk 
gemaakt door bijdragen van de 
Provincie Drenthe (ILG), de Eu-
ropese Unie, Nationale Postcode 
Loterij,	Stichting	Fundeon	en	Het	
Drentse Landschap.
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Hospice Eesinge
Vrijwel	heel	2011	is	besteed	aan	
het maken van het restaura-
tieplan,	de	financiering	en	de	
benodigde vergunningen voor 
de realisatie van een hospice in 
deze oude 17e Reestboerderij 
in de stadsrand van Meppel. 
Eind 2011 kon de aanbesteding 
eindelijk plaatsvinden. Ondanks 
het feit dat er als gevolg van een 
bezwarenprocedure nog geen 
toestemming is verleend voor 
de aanpassingen voor het in het 
achterhuis te vestigen hospice, 
kon de cascorestauratie alvast 
beginnen. De samenwerking met 
de Stichting Hospice Meppel e.o. 
en de Gemeente Meppel loopt 
voortreffelijk. 
Een groot aantal andere fondsen 
heeft ook hun steun toegezegd 
voor de verbouw van de boerde-
rij tot hospice. Dit zijn:
•	 Stichting	Albino
•	 	Commissie Projecten in Neder-

land (PIN) (inrichting)
•	 Stichting Dijkverzwaring
•	 Dr. Hofstee Stichting
•	 Emmaplein	Foundation
•	 Fonds	Nuts	Ohra
•	 Jan	Hendrik	Pasman	Stichting
•	 RCOAK	Stichting

•	 	Stichting	Voorzorg	Utrecht	
(inrichting)

•	 	Gravin	M.A.O.C.	van	Bylandt	
Stichting

•	 Prins	Bernhard	Cultuurfonds
•	 Stichting Hospice Meppel e.o.

Huis Ter Hansouwe 
Het enige 15 eeuwse steenhuis 
van Drenthe, gelegen nabij Peize, 
vraagt om een uiterst zorgvul-
dige benadering op basis van 
kennis die het historisch onder-
zoek ons opleverde. Het oude 
voorhuis wordt zeer terughou-
dend gerestaureerd. De inbouw 
van het erfgoedappartement in 
de schuur is zodanig aangepakt 
dat het nieuwe object zonder 
enige beschadiging weer ver-
wijderd kan worden. De aanbe-
steding vond eind 2011 plaats. 
De restauratie is mede mogelijk 
gemaakt door bijdragen van de 
Gemeente Tynaarlo, Gemeente 
Noordenveld, Europese Unie 
(ELFPO),	Provincie	Drenthe	(ILG),	
Regio	Groningen-Assen	2030,	de	
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 
Stichting	Fundeon,	Nationale	
Postcode Loterij en Het Drentse 
landschap.

Kloosterstraat 9/11
Dit voorjaar konden onze mede-
werkers het nieuwe kantoor aan 
de Kloosterstraat 9 betrekken. 
De	sector	Financiën	heeft	daar	
haar nieuwe domein in bezit 
genomen. Het is een prachtige 
werkplek geworden. Het pand 
op nummer 11 is gehuurd door 
FNV	Bondgenoten.	Een	nadeel	is	
wel dat de 2 panden 5/7 en 9/11 
niet met elkaar in verbinding 
staan.	Voorts	is	er	een	plan	uit-
gewerkt om op de perceelsgrens 
richting de Stationsstraat, langs 
de binnenkort door de Gemeente 
Assen	te	realiseren	gracht,	een	
kleine uitbreiding te realiseren. 
Voor	4	tot	5	medewerkers,	een	
archief	en	een	fietsenstalling,	ge-
zamenlijk	met	het	Drents	Archief	
te gebruiken. Het klink eenvou-
dig, maar daar is uitgebreid met 
een groot aantal partners over 
gesproken. De verwachting is dat 
begin 2012 de bouwvergunning 
aangevraagd kan worden. Deze 
uitbreiding van ons rentambt 
kon alleen plaatsvinden dankzij 
de steun van de Nationale Post-
code Loterij.
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Schaapskooi Orvelte
Op 10 juli heeft burgemeester 
Broertjes	van	de	Gemeente	
Midden-Drenthe de schaapskooi 
Orvelte op feestelijke wijze ge-
opend. In augustus 2008 brandde 
deze af en het kostte enige tijd 
om het juiste plan en het beno-
digde geld bijeen te brengen. De 
prachtige Schoonebeker kudde 
van Orvelte kan hier weer onder-
dak gebracht worden. Een vast 
onderdeel van de attractiewaar-
de van dit prachtige esdorp. 

Poort naar het Reestdal
Zoals bijna elk project van de 
stichting neemt ook bij dit pro-
ject de voorbereiding drie tot 
vier keer zo veel tijd in beslag als 
de uitvoering. Ter wille van de 
uitstraling van het landgoed was 
uitbreiding van parkeerplekken 
noodzakelijk.	Bovendien	kwam	
door de oude situatie regelma-
tig de verkeersveiligheid in het 
geding.	Vanuit	omwonenden	was	
er aanvankelijk veel weerstand, 
maar in samenspraak met hen 
en met steun van de Gemeente 
Meppel kon na flinke aanpassin-
gen van het oorspronkelijke plan, 
het werk eind 2011 in uitvoe-
ring	worden	genomen.	Begin	
2012 wordt het afgerond, maar 
nu al is te zien dat het in alle 
opzichten aan het gestelde doel 
beantwoordt. Dit project is mede 
mogelijk gemaakt door bijdragen 
van de Provincie Drenthe, Recre-
atieschap Drenthe, Gemeente 
Meppel,	Europese	Unie	(ELFPO),	
Nationale Postcode Loterij en Het 
Drentse Landschap.

Keuterij Ghysselte
In 2010 kwam de vakantiewo-
ning keuterij Ghysselte in beheer 
bij Het Drentse Landschap. Me-
dewerkers knapten de woning 
prachtig op. Zo is alles geschil-
derd en opnieuw gestoffeerd en 
is er een nieuwe keuken ge-
plaatst. Ook de bestaande puien 
zijn vervangen. In 2012 wordt de 
badkamer nog vernieuwd. Medio 
het jaar kwam de woning in de 
verhuur. De reacties van de eerste 
huurders	zijn	positief.	Vooral	de	
rustieke ligging van het vakan-
tiehuis midden in het bos spreekt 
tot de verbeelding.

Meiersplaats
In eigen beheer zijn de restau-
ratiewerkzaamheden aan de 

Meiersplaats, Rheebruggen 6 
in	Ansen	afgerond.	De	boer-
derij kreeg 3 slaapkamers, een 
nieuwe keuken en een nieuwe 
badkamer. Het pand is inmiddels 
verhuurd.

Tingieterij
Eind 2011 is een start gemaakt 
met het opknappen van de 
Tingieterij in Orvelte. De woning 
wordt eerst vrijgemaakt van 
asbest.	Vervolgens	wordt	een	
nieuwe indeling van de verdie-
ping gemaakt en een nieuwe 
badkamer geplaatst.

Algemene zaken

Schilderwerk
Aan	verschillende	panden	is	
groot schilderwerk uitgevoerd. 
O.a. aan het Jachthoes, de 
Tingieterij, café Warmolts, de 
Maalderij en het Hoolhuis in 
Orvelte, de Scheperij in Hoog-
halen, landgoed Diependal in 
Hijken, de Pieperij in	Veeningen, 
de Uilenburcht en Zwarte Kaat in 

Zuidwolde en ’t Ende in de Wijk. 
Eveneens is een aantal panden 
voorzien van nieuw riet, te weten 
beheersboerderij Rheebruggen 
in	Ansen, de Maalderij, Hoolhuus 
en de Borckerhof in Orvelte.  

Huur en erfpacht
In 2011 is een flink aantal nieuwe 
bewoners in onze panden geko-
men. Zo werden er nieuwe huur-
ders gevonden voor de Houtsnij-
der in Orvelte, de Meiersplaats 
in	Ansen, de Mulderij in Gieter-
veen, de Kiefte in Linde, Egberts 
Lent in	Nieuw	Annerveen, het 
Vervenershuis in	Valthermond, 
Klein Soestdijk in	Veenhuizen, 
Kloosterstraat 11 in	Assen	en	de 
Tingieterij in Orvelte.

Drentslandschaplogies 
De bezettingsgraad van de va-
kantiewoningen van Het Drentse 
Landschap is minimaal gestegen 
van 65% in 2010 naar 66% in 
2011.	Als	Keuterij	Ghysselte	bui-
ten beschouwing wordt gelaten 
is de bezettingsgraad over 2011 
68%.	Keuterij	Ghysselte	is	pas	
halverwege 2011 in de verhuur 
gegaan. Met een capaciteit van 9 
personen is het geen volwaardige 
groepsaccommodatie. Wel biedt 
de woning ruimte aan grotere 
en gemengde gezelschappen 
bestaande uit meerdere families. 
In verband met verplichtingen 
aan de voormalige eigenaar van 
de keuterij, waarbij 11 weken 
per jaar geen externe verhuur 
kan plaatsvinden, is de bezet-
tingsgraad van deze vakantiewo-
ning slecht te vergelijken met de 
andere vakantiewoningen. 
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Cultuurhistorie
Bij het culturele erfgoed gaat het niet alleen om gebouwen, maar 
spelen ook het landschap, archeologie, kunst en andere cultuur-
historische elementen een rol. Daarom besteedt Het Drentse Land-
schap altijd veel aandacht aan aspecten die hiermee te maken 
hebben. Hieronder een overzicht van de belangrijkste ontwikke-
lingen.

Landgoederen
Voor	de	Landgoederengordel	
Eelde Paterswolde is op initiatief 
van Natuurmonumenten door 
Buro	Eelerwoude	een	visie	voor	
de diverse eigenaren van deze 
landgoederen	opgesteld.	Voor	
Het Drentse Landschap heeft de 
visie betrekking op het Landgoed 
Lemferdinge. Er is gekeken naar 
de samenhang, de cultuurhistori-
sche waarde en naar de natuur-
waarden van de landgoederen. 
Voor	de	hieruit	voortvloeiende	
aanpassingsplannen	wordt	finan-
ciering gezocht.

Archeologie
Voor	alle	bij	Het	Drentse	Land-
schap in beheer zijnde Hunebed-
den (21) is in samenwerking met 
Staatsbosbeheer, die de andere 
hunebedden in beheer heeft, een 
plan gemaakt om de informa-
tievoorzieningen te vernieuwen. 
Ook het Hunebedcentrum, de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed en 
de provinciaal archeoloog zijn 
bij dit project betrokken. Onder-
delen van het plan zijn: nieuwe 
informatievoorziening en beweg-
wijzering per hunebed, een alge-
mene folder en een handzame 
gids over alle hunebedden. Ook 
zal	via	App’s	uitgebreide	infor-
matie over de hunebedden aan 
het publiek worden geboden. 
Het project moet in het voorjaar 
van 2012 worden opgeleverd.

Naast het reguliere onderhoud 
op de terreinen rond de hune-
bedden, heeft de stichting in 
2011 geen grote beheersingre-
pen uitgevoerd. Door de mossen-
werkgroep is een beheeradvies 
geschreven	voor	het	specifiek	
beschermen van mossen en de 
soms zeldzame korstmossen. 
In het afgelopen jaar zijn de 
grafheuvels weer gemaaid en is 
de vegetatie afgevoerd. Een keer 
per 3 jaar worden deze objecten 
gecontroleerd	door	de	Archeo-
logische Monumenten Wacht 
(AMW)	en	indien	nodig	van	een	

beheeradvies voorzien. Tijdens 
het jaarlijkse onderhoud worden 
deze adviezen opgevolgd.

Schansen
Bij	de	Zwartendijkse	Schans	in	
Een zijn snoei- en kapwerkzaam-
heden uitgevoerd. Hierdoor is de 
schans weer goed zichtbaar in 
het landschap. Er is een raster om 
het terrein gezet zodat het door 
schapen begraasd kan worden. 
Zo wordt voorkomen dat er 
opslag kan ontstaan. Ook bij de 
Emmer-	en	Katshaarschans	zijn	
de terreinen vrij gemaakt van op-
slag. Hier wordt in 2012 een ras-
ter aangebracht waarna ook hier 
schapen kunnen grazen. Tevens 
worden bij alle schansen nieuwe 
informatiepanelen geplaatst. 

Stichting Tuin van de Eeuwigheid
In 2011 heeft de nieuwe Stichting 
De Eeuwigheid haar plannen 
gepresenteerd om in Drenthe 
een Tuin van de Eeuwigheid te 
realiseren. Op een nog te bepa-
len locatie in Drenthe moeten 
natuur, herdenking en bezinning 
samen komen. In een speciaal 
over dit onderwerp gemaakte 
brochure schetst de stichting een 
beeld van hoe een dergelijke tuin 
eruit zou moeten komen te zien. 
Stichting Het Drentse Landschap 
en Yarden Uitvaartorganisatie 
zijn de initiatiefnemers van dit 
bijzondere project.
Inmiddels zijn alle Drentse 
gemeenten benaderd met het 
verzoek na te denken over mo-
gelijkheden om een dergelijke 
herdenkplek in hun gemeente 
te realiseren. Dit heeft al gere-
sulteerd in een aantal positieve 
reacties. 

Beeldende kunst

Galerie Lemferdinge
In Galerie Lemferdinge in Paters-
wolde zijn in 2011 vijf exposities 
van zeer verschillende aard ge-
organiseerd, waar in totaal zo’n 
1500 bezoekers op af kwamen. 

Nieuw is dat op zondag in de ga-
lerie	koffie	en	thee	kan	worden	
genuttigd. De 14 gastvrouwen/ 
gastheren vinden dit een ver-
rijking van hun taak, omdat ze 
op deze manier vaak beter met 
de bezoekers in contact komen. 
Voor	de	galerie	levert	het	wat	
inkomsten op.
Naast exposities organiseerde de 
Culturele Raad Eelde lezingen 
in galerie Lemferdinge. Traditi-
oneel zijn de architectenlezing 
in januari en de bèta-lezing in 
het najaar, dit jaar respectievelijk 
gehouden door architect Mark 
Nieuwenhuis en sterrenkundige 
Thijs van der Hulst. Dit soort 
lezingen trekt tussen de 40 en 50 
bezoekers.
Dit jaar was er voor het eerst 
een gezamenlijk activiteit met 
de historische vereniging Ol’Eel, 
waarbij	archivaris	Jan	Bos	een	le-
zing hield over ‘Huizen van stand 
in Drenthe’. Met 70 belangstel-
lenden was de zaal helemaal 
gevuld.

Beeldenpark De Havixhorst
Wegens succes was de tentoon-
stelling Mythe en Loofhout, 
eigentijdse beelden bij Landgoed 
De Havixhorst tot in het voorjaar 
van 2011 te bewonderen. Deze 
tentoonstelling gaf een overzicht 
van drie jonge toonaangevende 
Nederlandse beeldhouwers: Iris le 
Rütte, Nicolaas Dings en Caspar 
Berger.	
Er zijn voorbereidingen getroffen 
om	de	directeuren	van	Beelden	
aan Zee en Drents Museum te 
laten toetreden tot het bestuur. 
In 2012 wordt dit afgerond.
Een groep van vijf vrijwilligers 
houdt zich inmiddels bezig met 
het geven van lezingen en rond-
leidingen. Ook is er een kijkwij-
zer voor het onderwijs gemaakt. 
Deze wordt in 2012 aangeboden 
aan middelbare scholen. 
In 2012 participeert het beelden-
park in de grote tentoonstelling 
Renaissance van het Noorden 
die	door	de	Klassieke	Academie	
wordt georganiseerd. Op tal van 
plaatsen in Noord-Nederland, 
waaronder dus landgoed De Ha-
vixhorst,	is	werk	van	figuratieve	
kunstenaars te zien.
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Stichting	Oude	Drentse	Kerken
In 2011 heeft het bestuur het nieuwe beleidsplan van de stich-
ting voor een periode van 5 jaar vastgesteld. Het plan bevat geen 
wezenlijke beleidswijzigingen. Wel is de zorg over het behoud van 
het kerkelijke erfgoed toegenomen omdat er steeds minder geld 
beschikbaar is. De verwachting is dat er elke 5 jaar 1 à 2 kerken 
zullen worden overgedragen aan de stichting.

Belangenbehartiging
De herbestemmingsplannen voor 
de Anthoniuskerk in Zwartemeer 
die door Drents Plateau waren 
voorbereid, kwamen door de 
opstelling van een aan de kerk 
verbonden stichting niet tot 
realisatie. Het verval van deze 
kerk neemt intussen risicovolle 
vormen aan. De stichting was bij 
dit proces betrokken als mogelijk 
toekomstig eigenaar.

De mogelijke overdracht van de 
Hervormde kerk in Eext is in het 
afgelopen jaar voorbereid. Het 
ziet er naar uit dat dit begin 2012 
gerealiseerd gaat worden.

De eerste contacten werden ge-
legd met de beheerstichting van 
de	kerk	te	Annerveenschekanaal.	
Deze stichting heeft moeite het 
hoofd boven water te houden. 

Ze ziet nieuwe mogelijkheden 
door samen te werken met de 
Stichting	Oude	Drentse	Kerken.

Kerk Bovensmilde
De voorbereidingen voor de res-
tauratie van de Nederlands Her-
vormde kerk	in	Bovensmilde	uit	
1868 zijn gestart. De kerk kwam 
eind 2010 in eigendom. Het 
restauratieplan is gereed, met 
uitzondering van een aanvul-
lende funderingsonderzoek dat 
nog moet worden uitgevoerd. De 
aanvankelijke opzet is aangepast 
omdat de nieuwbouwplannen 
van de GGZ achter de kerk niet 
doorgaan.	De	PKN	Bovensmilde	
beraadt zich momenteel over 
een verdergaand en vernieuwd 
gebruik van de kerk en een 
intensievere samenwerking 
met Stichting Oude Drentse 
Kerken.	De	verwachting	is	dat	

de aanbesteding spoedig volgt. 
Deze restauratie is mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van 
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
via	de	Federatie	Instandhouding	
Monumenten en de Nationale 
Postcode Loterij.

Kleine kerkje Gieterveen
De Plaatselijke Commissie van 
het	Kleine	Kerkje	in	Gieterveen	
organiseert jaarlijkse tientallen 
activiteiten. In 2011 nam de be-
langstelling voor deze activitei-
ten weer toe. Naast een muzikaal 
programma worden er ook ten-
toonstellingen en lezingen in het 
kerkje gehouden. Hierbij wordt 
steeds vaker samengewerkt met 
de vrijwilligers van de verderop 
gelegen molen De Eendracht die 
in eigendom is van Het Drentse 
Landschap. In totaal hebben ruim 
duizend mensen de kerk bezocht. 
Het bestuur telt 8 leden en er zijn 
6 vrijwilligers die meehelpen bij 
de activiteiten.

Synagoge Zuidlaren
Het afgelopen jaar heeft het de 
synagoge niet aan belangstelling 
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ontbroken. Door het aanbieden 
van een aantrekkelijk activitei-
tenprogramma brachten weer 
veel mensen een bezoek aan de 
synagoge.	Bijvoorbeeld	voor	het	
programma ‘Zondagmiddag in 
de synagoge’ waarop ’s winters 
maandelijks een activiteit in de 
synagoge plaatsvindt.
Voorts	is	in	de	zomer	een	ver-
kooptentoonstelling gehouden 
van schilderijen van Wouter 
Okel. Deze tentoonstelling was 
ingericht in samenwerking met 
galerie	Aanblick	uit	Haren	en	de	
kunstenaar. Ook de belangstel-
ling op Open Monumentendag 
was dit jaar redelijk groot, mede 
door	een	fietstocht	die	langs	de	
synagoge ging. 
In 2011 bezochten vier groepen 
de synagoge. De groepsgrootte 
varieerde van 8 tot 23 mensen. 
Er is hun iets verteld over de 
geschiedenis	van	de	Joden	in	
Zuidlaren en hun rituelen.

Op 19 april zijn in Zuidlaren 
18 stolpersteine geplaatst op 5 
adressen, ter nagedachtenis aan 
evenzoveel inwoners van Zuid-
laren die daar tijdens de oorlog 
woonden en zijn weggevoerd 
om vermoord te worden in de 
vernietigingskampen. De Duitse 
kunstenaar Gunter Demnig 
heeft de stenen gezet. Het is zijn 
levenswerk om in heel Europa 
stenen te plaatsen in het trottoir 
voor de huizen van slachtoffers 
van de naziterreur. 
In juni werd een nieuw ontwik-
keld educatief programma Het 
sjoeltje van Zuidlaren gepresen-
teerd. Hierin wordt de geschie-
denis verteld van dit kleine 
gebouwtje dat jarenlang het 
onderkomen	was	van	de	Joodse	
gemeenschap.	Aan	de	hand	van	
een aantal opdrachten kunnen 
kinderen actief aan de slag gaan 
in de synagoge. Samen met 
Kunst	en	Cultuur	Drenthe	wordt	

bekeken of dit concept ook voor 
andere religieuze gebouwen in 
Drenthe kan worden uitgewerkt. 
Het educatieve programma is 
mede mogelijk dankzij bijdragen 
uit	het	door	het	Prins	Bernhard	
Cultuurfonds	beheerde	Jenny	
Frieling	Fonds	en	het	donatie-
fonds van Rabobank Noord-
Drenthe.

De	vereniging	Behoud	Synagoge	
Zuidlaren heeft 165 leden. In 
2012 wordt getracht dit uit te 
breiden. De leden ontvangen 
tweemaal per jaar een nieuws-
brief. 

PR en voorlichting

Godshuisjes van Drenthe
Het boek Gods huisjes, kerkjes 
van bescheidenheid leverde veel 
positieve reacties op. Godshuisjes 
zijn kleine kerkjes die vaak lagen 
op afgelegen plekken waar evan-
gelisten het geloof predikten. 
Omdat veel hun functie hebben 
verloren en niet zijn beschermd, 
verdwijnen ze in snel tempo. 
Het boek Gods Huisjes, Drentse 
kerken van bescheidenheid legt 
in woord en beeld vast wat er 
nog rest. Daarnaast komt er in 
2012 een tentoonstelling over de 
godshuisjes.
Stichting	Oude	Drentse	Ker-
ken en de Erfgoedvereniging 
Heemschut hebben het initiatief 
genomen voor het realiseren van 
dit project dat naast de steun van 
bovengenoemde organisaties 
gerealiseerd kon worden dankzij 
de	bijdragen	van	het	VSBfonds,	
JMfonds,	Gemeenten	Aa	en	
Hunze,	Assen,	Emmen,	Hooge-
veen, Meppel, Midden-Drenthe, 
Noordenveld en Tynaarlo.

Boek over Kerken van Drenthe
Stichting	Oude	Drentse	Kerken	
heeft	samen	met	Uitgeverij	Van	
Gorcum een boek uitgegeven 
over de belangrijkste kerken van 
Drenthe. Naast een beschrijving 
van de geschiedenis van tiental-
len kerken staat de uitgave ook 
boordevol met weetjes over de 
gebouwen zelf en kerkrituelen 
en gebruiken. Het is een mooi 
naslagwerk geworden over het 
Drentse religieus erfgoed.
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Stichting	Drentse	Boerderijen
Stichting Drentse Boerderijen heeft als doel aandacht te vragen 
voor de Drentse boerderij als beeldbepalend element van het 
Drentse landschap. De werkgroep Boerenerven valt ook onder ver-
antwoordelijkheid van Stichting Drentse Boerderijen/Het Drentse 
Landschap. In dit deel een verslag van de belangrijkste activitei-
ten van deze werkgroep.

Stichting Agrarisch Erfgoed
Stichting	Drentse	Boerderijen	
heeft zich aangesloten bij de 
Stichting	Agrarisch	Erfgoed	
Nederland	(AEN).	Deze	nieuwe	
landelijke stichting is in het leven 
geroepen om gezamenlijk meer 
aandacht te vragen voor leeg-
stand en verval van boerderijen. 
Gezien de schaalvergroting in de 
landbouw en het teruglopen van 
subsidiemogelijkheden, verslech-
tert de situatie van oude boerde-
rijen snel. 
We participeren in de werkgroep 
promotie en beleving. Een van de 
taken van deze werkgroep is het 
voorbereiden	van	het	Jaar	van	
het	Agrarisch	Erfgoed	in	2013.

Excursies
In 2011 zijn er 9 excursies gehou-
den. In de maanden mei, juni, 
juli en augustus waren er op vier 
dinsdagen excursies in Orvelte. 
Ondanks het soms slechte re-
genachtige weer wandelden er 
gemiddeld steeds 15 – 20 bezoe-
kers mee door het dorp, waarbij 
elke	keer	de	moestuin	van	Bert	
Takman kon worden bewonderd. 
In totaal deden er 175 personen 
mee aan alle excursies.

Daarnaast zijn er in Orvelte op 
verzoek twee excursies gehou-
den. Eén ter gelegenheid van 
een familieweekend, waarbij de 
hele familie meewandelde van 
erg jong tot erg oud. De andere 
was een verzoek van de afdeling 
Groei	en	Bloei	van	de	afdeling	
Assen.	Ook	tijdens	het	Festival	
van het Landschap, begin juli, 

was er een boerenexcursie in 
het programma opgenomen. 
Tenslotte is op de dag voor de 
Vrijwilligers	van	Landschapsbe-
heer	Drenthe	rond	Borger	een	
excursie verzorgd. 

Cursus
Eind februari/begin maart 2011 
is er een boerenervencursus 
georganiseerd in Wachtum. Deze 
bestond uit twee avonden en een 
zaterdagexcursie. Er waren 20 
deelnemers.	Tijdens	de	fietsdag,	
in een rondje Wachtum, Zwin-
deren, Gees en Oosterhesselen, 
kwamen er allerlei praktische 
vragen aan de orde en was er 
veel discussie over wat er onder-
weg te zien is. De cursusformule 
zal ook voor een nieuwe cursus 
in 2012 worden gebruikt.

Adviezen
Het aantal verzoeken om advies 
te krijgen over een erf loopt 
terug. In 2011 is advies gegeven 
op locaties in Geesbrug, Wijster, 
Zwinderen, Hollandscheveld, 
Meppen, Ruinerwold, De Wijk en 
Yde.

De Werkgroep neemt deel aan 
het	Monumentenoverleg.	Vier	
keer per jaar komen vrijwilli-
gers van erfgoedorganisaties bij 
elkaar. Het Monumentenoverleg 
wil met de deelnemende organi-
saties meer activiteiten ontwikke-
len gericht op het publiek en de 
waardering	voor	het	erfgoed.	Af-
gesproken is dat het Monumen-
tenoverleg ook een meldings-
loket wordt voor leegstaande 
panden die herbestemd zouden 
kunnen worden. De Werkgroep 
Boerenerven	heeft	hiervoor	de	
aardappelbewaarplaats bij Wijs-
ter als bijzonder bouwwerk aan-
gemeld. Het boerderijenspreek-
uur, ook door Drents Plateau 
georganiseerd, heeft in 2011 niet 
plaatsgevonden.
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Verankering in de samenleving
Voor het eerst in haar geschiedenis heeft Het Drentse Landschap 
haar achterban opgeroepen om gezamenlijk op te treden tegen de 
kabinetsplannen. In het begin van 2011 gebeurde dat tijdens de 
Drentse manifestatie Warm lopen voor de natuur. Aan het einde 
van het jaar duidde de grote opkomst in de statenzaal erop dat er 
veel weerstand was tegen het Natuurakkoord dat het Rijk met de 
provincies had gesloten. Hieruit blijkt dat natuur hoog scoort bij 
de inwoners van Drenthe. Een recent onderzoek hierover beves-
tigde dat beeld. 

In dit hoofdstuk staan we stil bij de steun die we vanuit de sa-
menleving hebben mogen ontvangen. Ook besteden we aandacht 
aan het activiteitenprogramma 2011 en de vrijwilligers die hierbij 
betrokken waren.4
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Projectontwikkeling
Jaarlijks worden er projecten bedacht en uitgevoerd met als 
doel de bekendheid en het draagvlak bij de Drentse bevolking te 
vergroten. In het onderstaande een overzicht van de meest in het 
oog springende initiatieven.

Informatiecentrum Orvelte
Zowel Staatsbosbeheer als de 
Orvelter Poort hebben zich te-
ruggetrokken uit de samenwer-
king in het informatiecentrum 
Drenthehof. Het Drentse Land-
schap heeft daarom besloten 
het centrum te verkleinen en de 
oorspronkelijke deel weer bij het 
woonhuis te betrekken. In 2011 
werden de plannen voor restau-
ratie van het informatiecentrum 
gemaakt. Het zal een onbemand 
centrum worden. In juni 2012 
wordt het heropend.

Lange wandeling langs Drentse 
hunebedden
Het idee is ontstaan om een 
wandelroute uit te zetten langs 
alle	Drentse	hunebedden.	Voor	
de uitwerking van dit plan wordt 
gekeken naar het concept zoals 
dat voor de succesvolle Lopen 
van Drentse beken wordt toege-
past. Een werkgroep is bezig met 
het uitzetten van de route. De 
verwachting is dat de wandelgids 
in 2013 verschijnt.

Cultuurschat Ter Hansouwe
In de serie Cultuurschatten van 
Drenthe	die	samen	met	Van	
Gorcum wordt uitgegeven is de 
mogelijkheid onderzocht om 
een boek over het steenhuis 
Ter Hansouwe in Peize te laten 
verschijnen. 
Het zou het 2e boekje in de serie 
zijn. Er is inmiddels een vrij uitge-
breid onderzoeksrapport over de 
geschiedenis van het gebouw en 
haar omgeving verschenen. Dit 
vormt een goede basis voor het 
boek.

AnnoDrenthe
Het	Drents	Archief	heeft	Het	
Drentse Landschap gevraagd 
mee te werken aan het project 
AnnoDrenthe	dat	bestaat	uit	
een website en mobiele app an-
nodrenthe.nu. Informatie over 
geschiedenis, cultuur, natuur en 
milieu wordt gekoppeld aan een 

plek op de digitale kaart en is 
op die manier op locatie in heel 
Drenthe toegankelijk. De basis 
voor annodrenthe.nu zijn kaar-
ten van Drenthe uit verschillende 
perioden. Met een tijdsbalk is 
het mogelijk door deze tijdlagen 
te navigeren. De innovatieve 
toepassing kan niet alleen thuis 
achter de computer bekeken 
worden, maar ook met een 
smartphone overal in Drenthe. 
Wie een wandeling maakt, krijgt 
via de mobiele telefoon zijn 
positie op een van de kaarten 
in beeld. Het Drentse Landschap 
is inmiddels bezig om een deel 
van haar wandelroutes in dit 
systeem te zetten. In 2012 wordt 
de nieuwe toepassing in gebruik 
genomen.

Beverspeurtocht
Voor	het	nieuwe	informatiecen-
trum Egberts Lent wordt een 
kinderspeurtocht	over	Bevers	
ontwikkeld. Het is de bedoeling 
dat kinderen vanaf het informa-
tiecentrum een route kunnen lo-
pen waarbij ze onderweg allerlei 
opdrachten moeten uitvoeren. 
Onderzocht wordt of er kan wor-
den samengewerkt met onder-
nemers in het Hunzegebied die 
ook allerlei activiteiten rond het 
thema	Bevers	ontwikkelen.
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Steun
Met steun van overheden, fondsen en particulieren kan Het Drent-
se Landschap al jaren tientallen projecten uitvoeren. Hoewel dit 
in 2011 ook weer vrij goed lukte, is merkbaar dat er minder geld 
beschikbaar komt. De stichting verwacht dat deze ontwikkeling 
zich zal doorzetten. Het verloop onder de beschermers was net als 
in 2010 gering. Het aantal bleef redelijk constant. In het hierna 
volgende een overzicht van de ontvangen subsidies.

Erfenissen, legaten en schenkin-
gen
Het Drentse Landschap heeft 
een tweetal legaten ontvangen 
ter waarde van €. 31.359,--. In 
2011 werden er ook 6 periodieke 
schenkingsakten met een loop-
tijd van 5 jaar afgesloten.

Het Drentse Landschap ontving 
een bedrag van € 53.121,-- aan 
schenkingen	en	giften.	Van	
Stichting	Percy	Henriquez	Fonds	
gevestigd te Den Haag mochten 
wij € 6.000,-- als eenmalige gift 
ontvangen. Het Drentse Land-
schap ziet al deze schenkingen 
als een waardevolle ondersteu-
ning van haar werk.

Subsidies

Rijk
Het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu zal naast het project 
Torenveen ook bijdragen aan 
het project Natuurontwikkeling 
Mandelanden in het Hunzedal. 
Het gaat hier om de realisatie 
van 110 ha, gelegen ten zuiden 
van	Borger	in	het	Voorste	Diep.	
Het Drents Landschap werkt sa-
men met het Waterschap Hunze 
en	Aa’s	en	de	Provincie	Drenthe.	
Het project betreft het herme-
anderen in combinatie met het 
realiseren van een waterberging 
van enige honderdduizenden 
kubieke meters. Een deel van 
de	Klimaatgelden	(vrijgekomen	
door de meevaller bij de aan-
besteding van het deelproject 
Torenveen) is beschikbaar gesteld 
voor dit deelgebied Mandelan-
den alsmede geld uit het zoge-
naamde Synergiefonds waaruit 
watergerelateerde projecten 
worden	gefinancierd.	Naast	de	fi-
nanciële steun van het ministerie, 
Provincie en Waterschap maakt 
het	Prins	Bernhard	Cultuurfonds	
dit	project	financieel	mogelijk.	
Deze toezegging is mede mo-
gelijk	dankzij	het	Helena	Vrucht	
Fonds	en	het	Sayer	Fonds,	enkele	

van	de	CultuurFondsen	op	Naam	
(zie ook verderop bij het Prins 
Bernhard	Cultuurfonds).

Provincie
Het Drentse Landschap ontvangt 
van de Provincie Drenthe een 
prestatievergoeding voor activi-
teiten die we voor de Provincie 
uitvoeren. Dit betreft niet alleen 
de aankoop van natuurgebie-
den, maar ook het beheer van 
de hunebedden, schaapskudden, 
recreatieve projecten, algemene 
belangenbehartigingtaken en 
werkzaamheden op het gebied 
van educatie en voorlichting. Het 
herstel en de inrichting van drie 
Drentse	schansen:	De	Katshaar-,	
Emmer- en Zwartendijksterschans 
is mede mogelijk dankzij bijdra-
gen	uit	de	POP,	ELFPO	‘Europees	
Landbouwfonds voor plattelands 
ontwikkeling’ en ILG-regeling. De 
werkzaamheden bestaan uit het 
wegwerken van achterstallig on-
derhoud en het beter recreatief 
ontsluiten van de drie Drentse 
schansen. 
Dankzij een bijdrage van de 
Provincie Drenthe is het project 
Wandelroute De Loop van de 
Drentsche	Aa	uitgevoerd.	Het	
is een samenwerkingsverband 
van Het Drentse Landschap met 
Staatsbosbeheer en het Natio-
naal beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche	Aa.	De	Gemeente	Aa	
en Hunze, Groningen en Midden-
Drenthe hebben hier ook aan 
bijgedragen.

Gemeenten
De Gemeente Meppel is positief 
over de komst van een hospice 
in de boerderij Eesinge in Mep-
pel. Ondanks dat de gemeente 
geen wettelijke taken heeft op 
het gebied van (palliatieve) zorg 
heeft de gemeenteraad besloten 
om een bijdrage te verlenen voor 
de restauratie van de boerderij. 
De Gemeente De Wolden heeft 
ook besloten om het project te 
steunen.

De Gemeente Emmen stelt 
een subsidie beschikbaar voor 
herstel van de Emmerschans, de 
Gemeente Coevorden voor de 
Katshaarschans	en	de	Gemeente	
Noordenveld steunt de restaura-
tie van de Zwartendijksterschans 
in Een.

Fondsen

Nationale Postcode Loterij
De 12 provinciale landschap-
pen kunnen al jaren rekenen op 
steun van de Nationale Postcode 
Loterij. Mede dankzij deze bijdra-
gen kunnen we veel extra’s doen 
voor de natuur en het culturele 
erfgoed. In Drenthe hebben 
we in 2011 met steun van de 
Postcode Loterij veel projecten 
kunnen	realiseren.	Bijvoorbeeld	
de natuurontwikkelingsprojecten 
Torenveen en Mandelanden in 
het Hunzedal, restauratie van de 
boerderij Eesinge (vestiging hos-
pice), herstel en inrichting van de 
Katshaar-	en	Emmer-	en	Zwarten-
dijksterschans, wandelroute Loop 
van	de	Drentsche	Aa,	het	project	
Godshuisjes van Drenthe en de 
aankoop van nieuwe gebieden.

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het	Prins	Bernhard	Cultuurfonds	
stimuleert cultuur- en natuurbe-
houd in Nederland. Ruim 3500 
projecten en personen ontvan-
gen jaarlijks steun. Daarnaast 
beheert	het	Prins	Bernhard	Cul-
tuurfonds veel fondsen op naam. 
Het	Prins	Bernhard	Cultuurfonds	
heeft een bijdrage toegekend 
voor de restauratie van de 
boerderij Eesinge te Meppel. 
De toewijzing is mede mogelijk 
gemaakt	dankzij	het	Banning-	de	
Jong	Fonds,	een	van	de	Cultuur-
Fondsen	op	Naam.	Tevens	heeft	
het	Prins	Bernhard	Cultuurfonds	
bijgedragen aan de natuuront-
wikkelingsprojecten Noordma, 
Oude weer en Mandelanden, 
Deze toewijzing was mede mo-
gelijk	dankzij	het	Helena	Vrucht	
Fonds	en	het	Sayer	Fonds.	Verder	
is het herstel van de drie Drentse 
schansen	mede	gefinancierd	
uit	het	Ger	Jansen	en	Pfältzer-
BirnieFonds
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Regio Fonds Groningen-Assen 
Het Regiopark steunt de restaura-
tie van de Zwartendijksterschans 
in Een en de boerderij Ter Hansou-
we. Dit fonds initieert en onder-
steunt projecten die een duidelijke 
toegevoegde waarde hebben voor 
landschap, natuur en recreatief 
medegebruik in de regio. 

Stichting Albino
De	Stichting	Albino	wil	activitei-
ten ondersteunen op het gebied 
van cultuur, zorg, sociaal-maat-
schappelijk werk, natuurbeheer 
en natuurbescherming. De stich-
ting ziet jeugd en jongeren als 
haar belangrijkste doelgroep. Ze 
richt zich hierbij in het bijzonder 
op Noord- Nederland. Ondersteu-
ning wordt verleend door het 
beschikbaar stellen van geld voor 
(niet-commerciële) projecten en 
initiatieven die in de breedste zin 
van het woord aan bovenstaande 
voorwaarden voldoen. De voor-
keur gaat hierbij uit naar het 
verlenen van ondersteuning in de 
investeringssfeer. In 2011 ontving 
Het Drentse Landschap een subsi-
die voor het ontwikkelen van een 
educatieve kinderspeurtocht bij 
het informatiecentrum Egberts 
Lent. Tevens is de realisatie van 
het hospice Eesinge in Meppel 
gesteund.

VSBfonds
Het	VSBfonds	zet	zich	in	voor	
de kwaliteit van de Nederlandse 
samenleving.	VSBfonds	kent	
donaties toe aan projecten op 
het	gebied	Mens	&	Maatschappij	
en	Kunst	&	Cultuur.	Het	beleid	
van Kunst	&	Cultuur	richt	zich	in	
hoge mate op het publiek: het 
fonds wil mensen in contact 
brengen met allerlei vormen 
van kunst en cultureel erfgoed. 
Het project Godshuisjes van Dren-
the	heeft	een	financiële	bijdrage	
van	het	VSBfonds	ontvangen.

Nederlandse Aardolie Maat-
schappij
Dankzij een bijdrage van de Ne-
derlandse	Aardolie	Maatschappij	
(NAM)	kan	de	informatieruimte	
Drenthehof in Orvelte opnieuw 
worden ingericht. Door plaat-
sing van een groot beeldscherm 
wordt	het	mogelijk	om	films	te	
vertonen. Onderwerpen waar 

aandacht aan besteed wordt zijn 
landschappen (met o.a. grazers 
en esdorpen), flora en fauna (o.a. 
bos)	en	fiets-	en	wandelroutes	
(met gps routes). In het voorjaar 
van 2012 is de nieuwe audiovisu-
ele productie gereed. 

Stichting Poppen 
Het doel van de stichting is de 
instandhouding van het oudheid-
kundig aanzien van agrarische 
gebouwen in de voormalige 
gemeente Schoonebeek en haar 
regio. Stichting Poppen is in 
1984 opgericht door de gebroe-
ders	Henk	en	Jan	Poppen.	De	
familie Poppen was al vanaf de 
16e eeuw als boer werkzaam in 
Schoonebeek. Inmiddels zijn de 
beide broers overleden en is de 
stichting de enige erfgenaam. 
Stichting Poppen draagt speci-
fiek	bij	aan	de	financiering	van	
de info-panelen bij de schansen 
in Zuidoost Drenthe (Emmer- en 
Katshaarschans).	

Je Maintiendrai Fonds (JM Fonds)
Het	JM	Fonds	ondersteunt	een	
breed scala aan initiatieven en 
activiteiten op het gebied van 
cultuur, zorg, welzijn, sport, 
natuur en landschap, milieu, 
onderwijs, economie en weten-
schap voor diverse doelgroepen. 
Het	JM	Fonds	heeft	bijgedragen	
aan het project Godshuisjes van 
Drenthe van de Stichting Oude 
Drentse	Kerken	die	onder	verant-
woordelijkheid van Het Drentse 
Landschap valt.

Stichting Drs. A.V.J. den Hartogh 
Fonds
Dit fonds, in 2005 opgericht uit 
een nalatenschap van de familie 
Den Hartogh is in beheer bij Het 
Drentse Landschap. Het doel van 
het fonds is om projecten van 
Het	Drentse	Landschap	financieel	
te ondersteunen. De projecten 
moeten betrekking hebben op 
natuurontwikkeling, landschap, 
informatievoorzieningen en 
recreatieve activiteiten. In 2011 
heeft het fonds voor de eerste 
keer een bedrag uitgekeerd aan 
het	project	Festival	van	het	Land-
schap. Dit tweejaarlijkse evene-
ment van Het Drentse Landschap 
kon mede door deze steun 
doorgaan.

Bedrijfsleven
Het Drentse Landschap heeft in 
2011 twee nieuwe bedrijven als 
begunstiger mogen verwelko-
men.	Het	zijn	bouwbedrijf	Bruins	
Slot uit Linde en schildersbedrijf 
Westerbeek	uit	Zuidwolde.	Jaar-
lijkse vinden er twee bijeenkom-
sten plaats met de bedrijven die 
de stichting steunen. 
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Maatschappelijk draagvlak
In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen om een nieuwe website 
te maken en het relatiebeheersysteem geschikt te maken voor 
een klantgerichter gebruik. Steeds meer mensen steunen Het 
Drentse Landschap niet alleen met een jaarlijkse bijdrage maar 
ook door deelname aan arrangementen of de aanschaf van pro-
ducten. De verwachting is dat deze groei zich de komende jaren 
zal voortzetten. In dit onderdeel een overzicht van de ontwikke-
lingen op het gebied van het maatschappelijke draagvlak en de 
wijze waarop de stichting hierop heeft ingespeeld.

Begunstigers
Het Drentse Landschap is ver-
heugd dat via het Natuurcol-
lectief	van	de	Friesland	Zorg-
verzekeraar zo’n 350 nieuwe 
begunstigers zich hebben aange-
meld. Maar ook veel bestaande 
begunstigers hebben zich voor 
het Natuurcollectief opgegeven. 
Op deze wijze wordt extra steun 
gegeven aan het werk van onze 
stichting.	De	Friesland	Zorgver-
zekeraar ondersteunt namelijk 
projecten van onze stichting. 
Hierdoor kan de stichting veel 
extra’s doen voor de Drentse 
natuur. Op 31 december 2011 
steunden 15.735 het werk van de 
stichting. Dit is een fractie meer 
dan in 2010 (15.729).

Activiteiten
Het Drentse Landschap heeft in 
2011 ongeveer 500 publieksactivi-
teiten georganiseerd. Hieronder 
vallen excursies, lezingen, open 
dagen en educatieve activiteiten. 
Hieraan hebben in totaal 32.500 
belangstellenden deelgenomen. 
De vrijwilligers achter de promo-
tiekraam hebben tijdens markten 
en beurzen bovendien 37.000 
mensen langs zien komen. 
In 2011 is voor de tweede keer 
het	Festival	van	het	Landschap	
gehouden. Het festival trok 
ongeveer 5000 bezoekers. Zowel 
bezoekers als deelnemers waren 
zeer lovend over het gehele pro-
gramma, de sfeer en de locatie. 
Op 2e	Kerstdag	hebben	we	een	
Kerstwandeling	gehouden.	Dit	

gebeurde in samenwerking met 
Herinneringscentrum	Kamp	
Westerbork en vakantiepark Het 
Grote Zand. Wandelaars konden 
onderweg deelnemen aan allerlei 
activiteiten. De samenwerking 
met de genoemde partijen is 
goed bevallen. Dankzij veel pro-
motie konden we ongeveer 2500 
wandelaars verwelkomen. 

Symposium Landschap in Vorm
In november vond in Egberts Lent 
in	Nieuw	Annerveen	het	sympo-
sium	Landschap	in	Vorm	plaats.		
Stichting Het Drentse Landschap 
en de Gemeente	Aa	&	Hunze	wa-
ren de initiatiefnemers van deze 
bijeenkomst. Deze bijeenkomst 
is gehouden ter gelegenheid van 
de tentoonstelling Het Rade-
maker	Handschrift	van	grafisch	
vormgever	Albert	Rademaker.	De	
gemeente heeft hem deze ten-
toonstelling aangeboden omdat 
hij in 2010 de culturele prijs van 
Drenthe heeft gewonnen.
Onder leiding van journalist en 
schrijver Sietse van der Hoek is 
het thema vanuit verschillende 
perspectieven belicht. De belang-
rijkste vragen waarop uiteindelijk 
antwoord moest worden gekre-
gen waren: Wat is een landschap 
in vorm? En wie heeft welke ver-
antwoordelijkheid om ons mooie 
Drentse landschap in vorm te 
houden? Er waren ruim honderd 
deelnemers.

Recreatie

Knapzakroutes
Op 11 maart heeft gedeputeerde 
Munniksma van de Provincie 
Drenthe	alle	63	nieuwe	Knap-
routes in ontvangst genomen. 
Hiermee werd het project van 
het	vernieuwen	van	de	Knapzak-
routes	officieel	afgerond.	Naast	
het herzien en het opnieuw 
vormgeven van de routes, zijn er 
ook routes aan de serie toege-
voegd die nog niet eerder zijn 
uitgebracht. De gedeputeerde 
heeft bovendien de eerste digi-
tale	Knapzakroutes	in	werking	
gesteld. Er is een applicatie, een 
zogenaamde	‘App’,	ontwikkeld	
waarmee	de	Knapzakroutes	
via	de	iPhone	of	Android	tele-
foon kunnen worden gelopen. 
Daarnaast zijn bij de startpunten 
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van	de	Knapzakroutes	bordjes	
aangebracht met een zogehe-
ten QR-code. Door deze code te 
scannen krijgt de lezer beknopte 
informatie over de betreffende 
route. Tenslotte zijn er speci-
aal voor kinderen twee Kinder 
Knapzakroutes gemaakt: één in 
Orvelte en één op het Hijkerveld. 

De Loop van de Drentsche Aa 
In 2011 is in de reeks ‘Lopen van…’ 
een uitgave verschenen over De 
Loop van de Drentsche Aa. Na de 
boekjes met wandelingen langs 
de Reest en het Oude Diep is dit 
de derde langeafstandswande-
ling van Het Drentse Landschap. 
Net als de vorige routes is hij uit-
gevoerd als handig gespiraleerd 
boekje. De nieuwe route laat 
wandelaars ruim 150 kilometer 
lang kennismaken met misschien 
wel de mooiste beek van Neder-
land.	De	route	begint	in	Assen	en	
eindigt via de landgoederen van 
Paterswolde en langs de oevers 
van het Paterswoldsemeer in de 
stad Groningen. 

De Loop van de Drentsche Aa 
is een samenwerkingsproject 
van Het Drentse Landschap met 
Staatsbosbeheer en het Natio-
naal beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche	Aa.	Het	project	is	fi-
nancieel mede mogelijk gemaakt 
dankzij bijdragen van Provincie 
Drenthe, Nationale Postcode Lo-
terij,	Gemeente	Assen,	Gemeente	
Aa	en	Hunze,	Gemeente	Gronin-
gen, Gemeente Midden-Drenthe 
en het Waterbedrijf Groningen.

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is evenals 
voorgaande jaren stabiel geble-
ven. Op 31 december 2011 waren 
het er 241. Elk jaar stoppen enke-
le vrijwilligers. In bijna alle geval-
len is de leeftijd en daarmee de 
gezondheidstoestand de reden. 
Er zijn ook altijd vrijwilligers die 
tijdelijk vrijwilliger (stagiaire) 
worden om werkervaring op te 
doen. Meestal stoppen ze na 
een tijdje om een eigen bedrijfje 
te beginnen of omdat ze elders 
werk hebben gevonden. 
Voor	bepaalde	vrijwilligersgroe-

pen zijn in 2011 extra wervings-
acties gestart. In 2011 was er 
vooral behoefte aan extra vrijwil-
ligers voor het beheer van tuinen 
en parken van landgoederen, 
werkzaamheden op het kantoor 
in	Assen,	ondersteuning	van	eve-
nementen en het vervoer van het 
promotiemateriaal. 
Op afdeling Gebouwen is een 
vrijwilliger begonnen met het 
analyseren van bouwtekeningen 
om een betere kostenbereke-
ningen te kunnen maken bij 
restauratiewerkzaamheden. Een 
andere vrijwilliger helpt mee met 
het digitaliseren van foto’s. Het 
is de bedoeling dat de dia’s en 
zwart-wit foto’s worden gedi-
gitaliseerd in een systeem van 
De12Landschappen.
Het team van toezichthouders 
van de provinciale hunebedden is 
aangevuld met enkele nieuwe en 
enthousiaste vrijwilligers. Naast 
het toezicht van de hunebedden, 
onderhouden ze de informatie-
voorzieningen en verwijderen af-
val.	Verder	zijn	de	teams	Galerie	
Lemferdinge en het gidsenteam 
versterkt met enkele vrijwilligers.

Voor	de	vrijwilligers	zijn	diverse	
introductie- en verdiepingscur-
sussen georganiseerd. De ‘Intro-
ductiecursus	Vrijwilligers’	werd	in	
februari gehouden en is bedoeld 
voor diegenen die zich onlangs 
hebben aangemeld. 
Vrijwilligers	konden	meedoen	
met	de	cursus	Boerenerven.	
Hierin kwamen verschillende 
aspecten van boerenerven aan 
de	orde.	Voor	met	name	gid-
sen en het kinderteam werden 
er avonden gehouden over de 
herintroductie	van	de	Bever	en	
het bodemleven en haar rol bij 
de afbraak van dood materiaal. 
Voor	dezelfde	doelgroepen	
werd ook de cursus Werken met 
jongeren georganiseerd. Dit 
in	samenwerking	met	het	IVN	
Consulentschap Drenthe. De 
centrale vraag was Hoe betrek je 
jongeren bij (educatieve) natuur-
activiteiten. Tenslotte was er nog 
een bijeenkomst over de Drentse 
Godshuisjes.

Begin	oktober	hebben	ongeveer	
100 vrijwilligers deelgenomen 
aan het jaarlijkse vrijwilligersuitje 

Recreatieve voorzieningen
Het Drentse Landschap stelt voor bezoekers de volgende recreatieve voorzieningen 
ter beschikking:

• Wandel-	(43),	fiets-	en	struinroutes	(15)

•  3 lange afstandsroutes: de Loop van de Reest, Loop van het Oude Diep en  
de	loop	van	de	Drentse	Aa

• Exposities (2)

• Infopanelen (56)

• Informatiecentra (5)

• Oriëntatietafels (2)

• Gemarkeerde wandelroutes (31)

• Picknickplaatsen (3)

•	 Knapzakroutes	(63)

•	 Kinderknapzakroutes	(2)

•	 Knapzakapp’s	(4)

•	 200	km	infrastructuur	(zandwegen)

•	 Schaatsbanen	(3)

•	 Kijkheuvels	(2)

•	 Vogelkijkhut	(1)	en	uitkijktorens	(2)

•	 6	vakantiewoningen

•	 Galerie	Lemferdinge

•	 400	parkeerplaatsen
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van Het Drentse Landschap. Dit 
keer is het vernieuwde Drents 
Museum bezocht. 

Educatie
De educatie van Het Drentse 
Landschap is globaal verdeeld in 
twee soorten activiteiten: edu-
catie gericht op gezinnen met 
jonge kinderen en educatie ge-
richt op schoolgroepen uit zowel 
basis- als voortgezet onderwijs.

In 2011 zijn 31 activiteiten 
georganiseerd	specifiek	voor	
gezinnen met kinderen. Hieraan 
hebben ongeveer 5.500 mensen 
meegedaan.	Vrijwilligers	van	
het kinderteam zorgen voor de 
uitvoering en bepalen voor een 
deel	ook	de	inhoud.	Kinderac-
tiviteiten waren er bij de Open 
dagen op de beheerboerderijen, 
Festival	van	het	Landschap	en	de	
Kerstwandeling.	Verder	werden	
er speciale kinderactiviteiten 
gehouden zoals de Heks van het 
Landschap, waterdiertjesvan-
gen,	een	middag	over	uilen	&	
muizen, een beverspeurtocht, 
schaapsscheren en ‘hoe dieren de 
winter doorkomen’. Ook hebben 
we met diverse activiteiten op 
verschillende locaties meegedaan 

aan	Oktobermaand-Kinder-
maand.

Basisscholen
In 2011 heeft het Landschap 130 
schoolactiviteiten georganiseerd. 
Afgezien	van	de	betrokken	
scholen zelf, werd in 55 gevallen 
samengewerkt met derden. In 
de meeste gevallen ging het om 
het	IVN	Consulentschap	Drenthe.	
Evenals in de voorgaande twee 
jaren heeft Het Drentse Land-
schap samen met hen het bo-
demproject uitgevoerd. Dit jaar 
waren de Gemeenten Coevorden 
en Meppel aan de beurt. Samen 
goed voor 29 lessen in het veld. 
Hieraan hebben 790 leerlingen 
van het basisonderwijs meege-
daan.
Verder	wordt	samengewerkt	
met het Staatsbosbeheer, Na-
tuurmonumenten, Nationaal 
Parken, Waterschappen, Drents 
Archief,	Drents	Plateau,	diverse	
plaatselijke natuurverenigingen 
en	IVN-clubs	en	diverse	scho-
len.	Andere	voorbeelden	van	
samenwerking met derden zijn 
de projecten: Woordvoerders 
van de Natuur (NP Drentsche 
Aa),	Speurtocht	Drouwenerzand	
(IVN,	basisschool),	Beversafari	(in	

samenwerking met een recrea-
tieondernemer),	Boomfeestdag	
(provincie, gemeenten, scholen), 
Fietscarrousel	Noordse	Veld	(IVN	
Norg, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer).

Het meest succesvolle was wel 
het onderwijsproject Bevers in 
de Hunze. Dit project is in 2010 
gestart en in 2011 zijn er in de 
gemeente	Assen	lessen	en	excur-
sies gegeven. Er zijn 54 lessen en 
excursies gegeven waaraan 1662 
leerlingen hebben deelgenomen.

Samen met de Gemeente Hooge-
veen en Waterschap Reest en 
Wieden is het onderwijsproject 
Oude	Kene:	ontdektocht voor de 
jeugd uitgevoerd. Dit project was 
door de betrokken partijen in 
2010 en begin 2011 ontwikkeld 
en bestaat uit een les in de klas 
en een speurtocht in het veld. 
Hierbij komen de verschillende 
functies van het project De Oude 
Kene	aan	bod:	waterberging,	
waterzuivering, natuurontwik-
keling en verbeteren vismigratie. 
In 2011 zijn 27 lessen gegeven en 
hiermee hebben we 693 leerlin-
gen bereikt.

Kerngetallen activiteiten 2011

Activiteit 2011
aantal

2011
deeln/bez.

2010
aantal

2010
deeln/bez.

Eigen excursies/lezingen 93 19.044 104 9.871

Overige activiteiten in samenwerking met derden 108 nvt nvt nvt

Excursies	&	lezingen	op	verzoek	derden* 50 1.194 57 2.602

Open	dagen	** 11 2.880 9 2.318

Kinderactiviteiten	in	gezinsverband 31 5.486 13 2.089

Educatieve activiteiten: 130 3.942 203 4.686

       - waarvan in samenwerking met derden 55

Informatiestands/ PR-activiteiten 37 37.000 39 16.000

Informatiecentra 6 107.800 5 92.000

Verstuurde	persberichten 100 – 87 –

Interviews voor radio, tv en krant 45 – – –

Bezoekers	webwinkel	(vanaf	juli	2011) – 3.679 – –

Bezoekers	website – 166.553 onbekend –

*		 	Door	(weer)omstandigheden	zijn	7	verzoeken	afgelast	en/of	verplaatst	naar	een	latere	datum.
**		 	I.v.m.	de	Q-koorts	hebben	we	helaas	verschillende	activiteiten	af	moeten	gelasten,	zoals	lammetjesdag	op	het	Hijker-	en	Doldersum-

merveld.
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Maatschappelijke stages
In 2010 is het team Maatschap-
pelijke stage opgericht. In het 
verslagjaar is de groep verder ge-
instrueerd en hebben ze enkele 
scholen begeleid bij groepsstages 
in de natuurgebieden Groote 
Zand,	Kampsheide	en	Scharre-
veld.	Verder	is	voorzichtig	gestart	
met het binnenhalen van indivi-
duele stages voor evenementen. 
In 2012 gaan we hiermee door. 
In 2011 is er een gezamenlijk 
beleid van de Drentse groene 
organisaties opgesteld over 
hoe om te gaan met verzoeken 
voor maatschappelijke stages en 
tegen welke vergoeding. Hieraan 
namen Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten, Landschapsbeheer 
Drenthe,	IVN	Consulentschap,	
Hofstede (Gemeente	Assen)	en	
enkele	Vacaturebanken	deel.

Website
Het Drentse Landschap beschikt 
naast haar eigen website over 
verschillende websites: Stichting 
Oude	Drentse	Kerken,	Bevers	in	
de	Hunze,	Vakantiewoningen,	
de Loop van het Oude Diep en 
de Loop van de Reest. Sinds 2011 
heeft de stichting ook een web-
winkel geopend.  
De algemene site heeft in 2011 
ruim 166.000 bezoekers gehad. 
De bezoekers blijken vooral 
geïnteresseerd in wandel- en 
fietsroutes	die	ook	vaak	worden	
gedownload. 

Cultuurschatten van Drenthe
Aan	het	einde	van	2011	ver-
scheen het 1e boek in een nieuwe 
serie boeken over de cultuur-
schatten van Drenthe. Deze 
uitgave gaat over het landgoed 
Rheebruggen waar Het Drentse 
Landschap al zo’n 40 jaar ei-
genaar van is. De reeks is een 

samenwerking	met	Van	Gorcum	
en rechtstreeks gevolg van het 
succes van Have en Goed dat in 
2009 verscheen ter gelegenheid 
van het 75-jarig jubileum van Het 
Drentse Landschap. Het was het 
eerste boek over de monumen-
tale gebouwen van de stichting 
en bracht ons op het idee een 
serie te maken over onze ‘cul-
tuurschatten’.
In 2012 komen er deeltjes over 
Ter Hansouwe bij Peize en de 

Schansen. Het is de bedoeling elk 
jaar een of twee deeltjes uit te 
geven. 

Klachtenregeling
Het Drentse Landschap heeft 
in	2011	geen	officiële	klachten	
ontvangen. 
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Personeel en Organisatie
De op handen zijnde bezuinigingen zorgde voor enige onrust 
onder de medewerkers van Het Drentse Landschap. De stichting 
heeft deze onrust zoveel mogelijk proberen weg te nemen door 
regelmatig via de MT Nieuwsbrief informatie te geven over de fi-
nanciële ontwikkelingen. Medewerkers is verder gevraagd zoveel 
mogelijk mee te denken over kostenreductie en opbrengstverho-
gende maatregelen. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste veranderin-
gen die bij de stichting plaatsvonden op het gebied van personeel 
en organisatie. 

5
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Organisatieontwikkelingen
De in 2010 in gang gezette professionalisering van de organisatie 
heeft in 2011 haar beslag gekregen. Hieronder wordt uiteengezet 
hoe dat proces is aangepakt. Verder gaan we in op het personeels-
bestand, stagiaires en de arbo-omstandigheden.

Organisatie
Op 1 november 2009 is de orga-
nisatiestructuur van Het Drentse 
Landschap omgezet naar het 
concept van het sectorenmodel. 
De aansturing van de organisatie 
geschiedt sindsdien vanuit de 
volgende drie sectoren:
•	 	Sector beheer natuurgebie-

den en gebouwen i.o.
•	 Sector communicatie
•	 Sector	financiën	en	middelen

Sinds 2010 wordt vanuit dit 
concept voortdurend gewerkt 
aan professionalisering van de 
organisatie. Een werkgroep 
Relatiebeheer ondersteunt 
het Managementteam bij het 
voorbereiden en opstellen van 
voorstellen en procesbeschrijvin-
gen die de interne en externe 
procesgang moeten stroomlijnen 
en verbeteren. Uiteindelijk moet 
dit leiden tot een effectieve en 
efficiënte	bedrijfsvoering	met	
maximale instandhouding van 
het informele karakter van Het 
Drentse Landschap.
De administratieve organisatie is 
eind 2010 verder verbeterd door 
aanschaf en implementatie van 
een aantal aanvullende modules 
van het boekhoudprogramma 
van Exact. Daardoor konden we 
tijdig betrouwbare halfjaar- en 
derde kwartaalcijfers produce-
ren. Het belangrijkste voordeel 
is dat het Managementteam nu 
tijdig zaken kan bijsturen. In 
2011 heeft dit geresulteerd in het 
goed kunnen monitoren van de 
bedrijfsvoering in het algemeen. 
Ook de projectmodule en pro-
jectbeschrijvingen zijn verder 
verbeterd. Op een voorlichtings-
bijeenkomst zijn projectleiders 
hierover geïnformeerd. In 2012 
moeten deze aanpassingen 
leiden tot betere informatie voor 
het managementteam.
Maandelijks vindt er een ma-
nagementteamoverleg plaats. 
Verder	zijn	er	reguliere	(werk)
overleggen voor de noodzakelij-
ke en gewenste afstemming. Het 
managementteam en de afde-
lingshoofden komen twee keer 

per jaar bij elkaar tijdens een 
zogeheten Platformbijeenkomst. 
Er worden dan diverse thema’s 
behandeld die veelal liggen op 
het vlak van organisatieontwik-
keling. 

Personeel
Eind 2011 had Het Drentse 
Landschap 34 medewerkers en 
8 schoonmaaksters in dienst. 
De laatstgenoemden maken de 
kantoren, informatiecentra en 
vakantiewoningen schoon en 
staan voor een paar uren per 
week op de loonlijst. 
De omvang van de formatie is 
niet gewijzigd sinds eind 2010. 
Wel is er binnen de afdeling 
Gebouwen een tweetal mutaties 
geweest. Het hoofd Gebouwen 
heeft per 1 september 2011 zijn 
werkzaamheden beëindigd. 
Hierdoor is de medewerker 
gebouwenbeheer bevorderd tot 
coördinator gebouwen. Op 1 
november 2011 is er een nieuwe 
medewerker gebouwenbeheer in 
dienst gekomen. 

Stages
In 2011 is een groot aantal 
stagiaires actief geweest bij Het 
Drentse	Landschap.	Bij	de	sector	
Communicatie hebben geduren-
de 5 maanden twee afstudeer-
ders van de Hanzehogeschool 
zich bezig gehouden met sociale 
media en de informatievoorzie-
ning van hunebedden. 
Bij	de	afdeling	Onderzoek	en	
Planning zijn gedurende 5 maan-
den twee stagiaires van Hoge-
school	Van	Hall	Larenstein	bezig	
geweest met de update van het 
beheerplan Scharreveld.
Bij	de	sector	Financiën	en	 
Middelen hebben gedurende 
4 maanden twee stagiaires van 
de Hanzehogeschool zich bezig 
gehouden met het uitwerken van 
de	AOIC	(Administratieve	Orga-
nisatie en Interne Controle) rond 
projecten.
Tot slotte heeft een aantal stu-
denten van zogeheten groene 
scholen in onze buitendienst 
praktijkstages gevolgd. 

Bezoldigingsbeleid
Het bestuur en medewerkers van 
Het Drentse Landschap vallen 
onder	de	CAO	Bos	en	Natuur	en	
worden conform het hiervoor 
ontwikkelde functiewaarderings-
systeem van De12Landschappen 
betaald. Er gelden geen aanvul-
lende salarisafspraken inzake 
bonussen en/of andere belonin-
gen. De leden van de Raad van 
Toezicht krijgen niet betaald voor 
hun werk. 

Arbo
Het ziekteverzuim is in 2011 
opgelopen naar 3,68 % (in 2010 
was het 1,70 %). Het betrof voor 
een gering deel kortdurend ver-
zuim (0,61%). De overige 3,07% 
was het gevolg van langdurig 
verzuim van een viertal mede-
werkers.	Via	Achmea	Vitale	werd	
wederom meegedaan aan een 
project om het verzuim terug 
te dringen, onder andere door 
intensievere begeleiding en het 
verscherpen van de procedu-
res rond de ziekmelding. Het 
personeelshandboek is voor wat 
betreft de ziekte- en herstelmel-
dingsprocedure in 2010 voor het 
laatst geactualiseerd.
In het jaar 2011 hebben 6 me-
dewerkers een herhalingscursus 
Bedrijfshulpverlening	(BHV)	
gevolgd en hebben de medewer-
kers van de buitendienst deel-
genomen aan een herhalings-
instructie over levensreddende 
handelingen. 

Huisvestiging
Het kantoor, verdeeld over de 
panden	Kloosterstraat	5	en	7,	is	
in de loop der jaren als gevolg 
van de geleidelijke groei van de 
organisatie te klein geworden 
om alle medewerkers toereikend 
te huisvesten. 
In	2010	zijn	de	panden	Klooster-
straat 9 en 11 gerestaureerd. In 
2011	is	Kloosterstraat	9	aan	het	
kantoor toegevoegd. Het hele 
complex maakt deel uit van het 
Erfgoedkwartier, waar ook het 
Drents	Archief	en	het	Drents	
Museum in participeren.
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6

Dit jaarverslag en de hierin opgenomen geconsolideerde jaarre-
kening zijn opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen (de Richtlijn) van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. De Richtlijn vormt een essentieel onderdeel 
van de beoordelingen die worden verricht door het Centraal Bu-
reau Fondsenwerving (CBF) in het kader van het CBF-keur.

Jaarrekening 2011
Inclusief accountantsverklaring



41

De Richtlijn stelt dat een jaarver-
slaglegging antwoord moet geven 
op de volgende vragen:·  Welk deel van de giften blijft 

over voor het doel?·  Worden de middelen daad-
werkelijk besteed of wordt het 
geheel of gedeeltelijk vastge-
zet in reserves?·  Worden de middelen daad-
werkelijk besteed aan het bij 
de werving aangeven doel?

De jaarrekening 2011 bestaat uit 
de volgende onderdelen:·	 Balans	per	31	december	2011· Staat van baten en lasten·  Toelichting op de balans en de 

staat van baten en lasten, inclu-
sief de geconsolideerde balans 
en staat van baten en lasten en 
een toelichting hierop.

De geconsolideerde cijfers betreft 
Stichting Drentse Landschap, 
Stichting	Oude	Drentse	Kerken	en	
Stichting	Drs.	A.V.J.	Den	Hartogh	
Fonds.

Financiën

Beleid m.b.t. fondsenwerving
Uitgangpunt bij het werven van 
fondsen is dat de kosten niet meer 
dan 25% van de baten mogen 
bedragen.

Beleid m.b.t. Kosten Beheer en 
Administratie
Het beleid van Het Drentse Land-
schap is er uiteraard op gericht om 
deze kosten zo laag mogelijk te 
houden. Maar kostenbeperking 
is geen doel op zich want dit kan 
ten koste gaan van de kwaliteit 
van het beheer en bedrijfsvoering. 
Wij hebben er voor gekozen om 
de	kosten	van	Beheer	en	Admi-
nistratie in relatie tot de totale 
baten te willen weergeven. Dit 
percentage wordt echter sterk 
beïnvloed	door	de	(financiële)	
omvang van projecten en grond- 
en gebouwenaankopen. Wij 
hebben daarom als norm gekozen 
voor het uitdrukken van de kosten 
voor	Beheer	en	Administratie	in	
een percentage van de reguliere 
baten. Dit zijn de jaarlijkse baten 
exclusief ·  de baten uit bijdragen projec-

ten ·  subsidies overheden aankopen 
natuurterreinen en gebouwen.

De	Financiële	Auditcommissie	
heeft de normstelling voor de 
kosten	Beheer	en	Administratie	in	

relatie tot bovengenoemde regu-
liere baten vastgesteld op 13%.

Beleid m.b.t. reserves
De jaarlijkse overschotten c.q. 
tekorten worden toegedeeld aan 
de continuïteits- of bestemmings-
reserve. De Raad van Toezicht is 
bevoegd te bepalen waarvoor de 
reserves worden ingezet. Dit ge-
beurt	op	advies	van	de	Financiële	
Auditcommissie.

Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van Het 
Drentse Landschap is primair 
gericht op beleggingen voor de 
langere termijn (5 jaar en langer). 
In de praktijk wordt onderscheid 
gemaakt tussen (benodigd) werk-
kapitaal en belegbaar kapitaal 
(beleggingsportefeuille). Het be-
leggingsdoel is gericht op een sta-
biele waardegroei van het belegd 
vermogen bij een verantwoorde ri-
sicograad. In september 2010 heeft 
de Raad van Toezicht een nieuw 
beleggingsstatuut vastgesteld. De 
stichting streeft op lange termijn 
naar een gemiddeld rendement 
van ca. 4 % op jaarbasis. Om - zo 
veel als mogelijk - te voorkomen 
dat in enig jaar het rendement 
lager dan 0 % is zal minimaal 75% 
van de beleggingsportefeuille in 
risicomijdende beleggingscatego-
rieën worden belegd (obligaties en 
liquiditeiten).  
Daarnaast zal maximaal 25% 
van de beleggingsportefeuille 
worden belegd in risicodragende 
beleggingscategorieën met een 
risicoprofiel	van	inkomensgericht	
of defensief (aandelen, onroerend 
goed en grondstoffen).
De beleggingsportefeuille wordt 
belegd overeenkomstig de richt-
lijnen	van	de	V.F.I.	(Vereniging	
Fondsverwervende	Instellingen)	
en	het	reglement	CBF	keur.	
Naast	financiële	criteria	zullen	
de beleggingen gedaan wor-
den	op	basis	van	niet-financiële	
(duurzame) criteria met aandacht 
voor het beleggen in duurzame 
fondsen. 

Er wordt een voorzichtig beleg-
gingsbeleid gevolgd. Ter dekking 
van de lopende uitgaven is het 
niet noodzakelijk dat de beleg-
gingen jaarlijks direct rendement 
(door dividend, couponrente en/of 
uitloting van obligaties) geven. 

Het strategisch beleggingsbeleid 
wordt concreet gemaakt in een 

mandaat voor de vermogensbe-
heerder (s) dat door Stichting Het 
Drentse Landschap en de vermo-
gensbeheerder wordt onderte-
kend.

Het tactisch beleggingsbeleid 
betreft de keuze(s) voor de korte 
termijn (tot 12 maanden) inzake 
de verdeling binnen de diverse 
beleggingscategorieën en is 
afhankelijk van de rendementsver-
wachtingen van de verschillende 
beleggingscategorieën op korte 
termijn. Dit beleid wordt jaarlijks 
vastgesteld door de Directie uiter-
aard binnen de kaders van het 
strategisch beleggingsbeleid.

De (externe) vermogens-
beheerder(s) is de dagelijkse 
uitvoerder(s) van het operatio-
nele beleggingsbeleid. Onder het 
operationeel beleggingsbeleid 
wordt verstaan de aan- en ver-
koop van individuele obligaties, 
eigen huisfondsen en ‘beleggings-
fondsen van derden’: dit is een 
continu proces. De activiteiten op 
dit beleidsniveau dienen binnen 
de kaders van het strategisch 
beleggingsbeleid en het tactisch 
beleggingsbeleid te blijven. De 
(externe) vermogensbeheerder(s) 
is verantwoordelijk voor het ope-
rationele beleggingsbeleid. 
De Directie van Het Drentse Land-
schap wordt éénmaal per kwartaal 
op de hoogte gebracht van de 
performance van de beleggings-
portefeuille via een kwartaalver-
slag. Deze rapportage bevat naast 
een vermogensvergelijking, een 
portefeuilleoverzicht en een trans-
actieoverzicht.
Minimaal éénmaal per jaar zal de 
vermogensbeheerder in een per-
soonlijke	toelichting	bij	de	Financi-
ele	Audit	Commissie	uitgebreid	de	
resultaten en het gevoerde en te 
voeren beleid bespreken.
De Raad van Toezicht wordt via de 
Financiële	Audit	Commissie	door	
de Directie minimaal tweemaal 
per jaar op de hoogte gesteld van 
de ontwikkelingen en de perfor-
mance van de beleggingsporte-
feuille.

Verantwoordingsverklaring

Code Goed Bestuur voor Goede 
Doelen
De Raad van Toezicht van de Stich-
ting Het Drentse Landschap on-
derschrijft	de	Code	Goed	Bestuur	
voor Goede Doelen en handelt 
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overeenkomstig. In deze verant-
woordingsverklaring legt de Raad 
van Toezicht verantwoording af 
over drie algemeen geldende 
principes: 

·  Onderscheid de functies 
toezicht houden, besturen en 
uitvoeren·  Optimaliseer de effectiviteit en 
efficiency	van	bestedingen·  Optimaliseer de omgang met 
belanghebbenden

Onderscheid toezicht, besturen en 
uitvoeren
Het Drentse Landschap is een 
stichting met een Raad van 
Toezicht en 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 be-
leid, grondaankopen, begroting, 
jaarverslag en jaarrekening. De 
Raad van Toezicht oefent het toe-
zicht uit op basis van stukken, die 
periodiek (circa 10 keer per jaar) 
in de vergaderingen van de Raad 
van Toezicht worden besproken 
in aanwezigheid van de directeur/
bestuurder en de leden van het 
managementteam.
De leden van de Raad van Toe-
zicht worden benoemd door Raad 
van	Toezicht.	Voor	leden	is	statu-
tair een zittingsduur bepaald van 
vier jaar, met een maximum van 
drie termijnen. De bestuursleden 
treden af conform een rooster van 
aftreden. 
Naast de Raad van Toezicht en een 
directeur/bestuurder heeft Het 
Drentse Landschap een Raad van 
Advies.	Het	beleid	van	de	stichting	
is erop gericht om de Raad van 
Advies	in	maatschappelijke	zin	zo	
breed mogelijk samen te stellen. 
Hiermee worden opvattingen 
over natuur, landschap, erfgoed, 
recreatie, archeologie, educatie en 
de publieke opinie vertegenwoor-
digd en wordt voeling gehouden 
met wat er maatschappelijk leeft. 

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

aan de begunstigers en de subsi-
dieverstrekkers. 

Effectiviteit en efficiency van 
bestedingen
Door het vaststellen van het meer-
jarenbeleidsplan en de daaruit 
voortvloeiende jaarplannen en 
begrotingen geeft de Raad van 
Toezicht vorm aan de doelstellin-
gen van Het Drentse Landschap. 
In het meerjarenbeleidsplan staan 
richtinggevende doelstellingen 
geformuleerd. In de jaarlijkse 
werkplannen worden per product 
doelstellingen geformuleerd. 
 
Het monitoren en evalueren van 
de uitvoering van processen en 
activiteiten vindt plaats door een 
kritische beoordeling van het jaar-
verslag door de Raad van Toezicht, 
waarbij het jaarverslag ook ge-
toetst wordt aan het Meerjaren-
beleidsplan en het jaarwerkplan.  
 
Monitoring en evaluatie van de 
uitvoering van activiteiten en 
interne processen vindt plaats op 
basis van bespreking en verslag-
legging  vanuit de afdelingen en 
bespreking in het management-
team. Overige relevante onder-
werpen worden behandeld in de 
wetenschappelijke adviescommis-
sie, redactiecommissie en Perso-
neelsvertegenwoordiging met 
terugmelding in de Raad van Toe-
zicht. Een en ander is als het ware 
een continue proces met globaal 
onderstaande frequenties:

Wekelijkse werkbesprekingen 
afdelingen·  Managementteamvergadering 

1x per 4 weken·  Financiële Auditcommissie 2 à 
3x  per jaar·  Raad van Toezicht  vergade-
ring 10 x per jaar·  Raad van Advies 2 à 3x per jaar·  Wetenschappelijke adviescom-
missie 3 à 4 x per jaar·  Redactiecommissie 4x per jaar·  Personeelsvertegenwoor diging  
2x per jaar·  Jaarverslag en jaarrekening·  Bedrijfsevaluaties van beheer-
boerderijen, vakantiewonin-
gen en vleesverkoop

De leerpunten uit de monitoring 
en evaluaties worden zo met 
elkaar gedeeld en kunnen zo 
worden benut of  mede aanlei-
ding geven tot  aanpassing van 
werkwijzen en procedures.

Omgang met belanghebbenden 
Het Drentse Landschap streeft 
naar een open dialoog met be-
langhebbenden die zijn onder te 
verdelen in vrijwilligers en mede-
werkers, begunstigers, schenkers, 
relaties, bedrijven, overheden, 
particulieren, natuur- en milieuor-
ganisaties, waterschappen, fond-
sen en andere betrokkenen.
 
De inhoud en kwaliteit van de 
verstrekte informatie wordt door 
de leidinggevenden gewaarborgd. 
Het stroomlijnen en optimaliseren 
van de externe communicatie 
wordt gedaan door de sector 
Communicatie. 
De	specifieke	doelgroepen	wor-
den met diverse communicatie-
middelen zoals het kwartaalblad, 
het jaarverslag en de samenvat-
ting van het jaarverslag, de web-
site, persberichten en door deel-
name aan diverse overlegorganen 
en samenwerkingsverbanden 
geïnformeerd. Het communicatie-
beleid van de stichting is vastge-
legd in het meerjarenbeleidsplan. 
Het beleid is erop gericht om 
optimale relaties te hebben met 
belanghebbenden en hen gericht 
te informeren, bijvoorbeeld over 
natuur- en landschapsbelangen 
en de activiteiten van de stichting, 
de ontwikkelingen in de natuur-
gebieden, de instandhouding van 
het cultureel erfgoed en de beste-
ding van de ontvangen gelden. 
 
De informatieverstrekking vindt 
door de verantwoordelijke 
afdeling plaats via verschillende 
uitingen zoals beleidsnota’s, pu-
blicaties, overleggen met overhe-
den, deelname aan netwerken en 
overlegorganen.  Om daarnaast 
goed te kunnen voorzien in de 
informatiebehoeften van de 
belanghebbenden, zijn de diverse 
algemene communicatie-uitingen 
zoals het kwartaalblad, de folders 
en de website ondergebracht bij 
de sector Communicatie. De mid-
delen worden ingezet om elkaar 
te	versterken.	Belanghebbenden	
kunnen op 1 telefoonnummer en 
1 algemeen emailadres terecht. 

De stichting beschikt over een 
vastgelegde procedure om even-
tuele klachten correct af te han-
delen.	Door	middel	van	enquêtes	
en evaluaties wordt regelmatig de 
mening van  belanghebbenden 
gepolst. 
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VERSCHILLEN-ANALYSE REKENING 2011 VERSUS BEGROTING 2011 (in euro’s)

Samenvatting van de uitkomsten van de geconsolideerde jaarrekening 2011

Staat van Baten en Lasten
De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 127.186. Dit saldo is op basis van een directiebesluit als volgt 
in de jaarrekening verwerkt:

Toegevoegd aan:
Continuiteitsreserve	SODK	 50.000	 1.
Bestemmingsreserve	SODK	 54.291	 2.
Reserve natuurbeheer HDL 311.211 3.
  
en onttrokken aan:

Bestemmingsreserve	St.	Drs.	A.V.J.	den	Hartogh	Fonds	 22.978	 4.
Bestemmingsreserve	bestede	c.q.	nog	te	besteden	NPL-gelden	 265.338	 5.

1.		 Exploitatiesaldo	(gedeelte)	van	de	stichting	Oude	Drentse	Kerken
2.		 Exploitatiesaldo	(gedeelte)	van	de	de	stichting	Oude	Drentse	Kerken
3.   Exploitatiesaldo van de Stichting Het Drentse Landschap exclusief het resultaat van de Stichting  

Oude	Drentse	Kerken	en	exclusief	het	resultaat	van	de	Stichting	Drs.	A.V.J.	den	Hartogh	Fonds
4.  Exploitatiesaldo van de gelijknamige Stichting
5.		 	Betreft	de	overbesteding	in	2011	ten	opzichte	van	het	bedrag	dat	als	bate	in	de	staat	van	Baten	 	 

en lasten is opgenomen

De begroting over 2011 sluit zonder saldo

Dat betekent een voordelig verschil ten opzichte van de begroting van € 127.186

Globale analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting:

Omschrijving Nadelig Voordelig
Aankopen	gronden	en	gebouwen,	lasten	minus	baten	 39.588
Hogere baten fondsenwerving  226.567
Hogere subsidies overheden beheer  262.218
Hogere baten beheer natuurterreinen   85.534
Hogere baten beheer gebouwen  134.040
Hogere baten beleggingen  65.643
Overige baten 2.910
Hogere lasten beheer natuurterreinen  80.261  
Hogere lasten beheer gebouwen 343.243
Lagere lasten werving baten  13.729
Lagere lasten beheer en administratie  66.529
Hogere lasten voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging 61.375
Hogere lasten projecten 199.697

Totaal 727.074 854.260

Per saldo voordelig 127.186

Aankopen gronden en gebouwen, lasten minus baten
De hogere lasten, ad 39.588 van de aankopen gronden en gebouwen wordt veroorzaakt door enkele aankopen 
die niet  of slechts gedeeltelijk subsidiabel zijn.

Fondsenwerving, baten minus lasten
Het voordelige verschil, ad 226.567 fondsenwerving betreft opbrengsten wegens nalatenschappen, giften 
en schenkingen. Gezien het onvoorspelbare karakter van deze inkomsten zijn deze in de begroting als p.m. 
opgenomen. 

Subsidies overheden beheer
De	hogere	bijdragen,	ad	262.218	betreffen	een	hogere	bijdrage	Programma	Beheer.	Daarnaast	is	de	geplande	
bezuiningen	van	€	40.000	van	de	provincie	Drenthe	niet	per	1	januari	2011	maar	1	juli	2011	ingegaan.	Verder	zijn	
er	bedragen	afgeboekt	betreffende	polsuiker	en	eigen	bijdrage	OBN.
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Baten beheer natuurterreinen
De hogere baten, ad 85.534 zijn veroorzaakt doordat alle te ontvangen subsidies en opbrengsten hoger zijn 
uitgevallen dan was begroot.

Baten beheer gebouwen
De hogere baten, ad 134.040 zijn ontstaan doordat er meer huur is ontvangen dan begroot. Tevens is er subsidie 
van het Nationaal Restauratie ontvangen. De post wordt als p.m. in de begroting opgenomen.

Baten beleggingen
De hogere baten, ad 65.643 uit beleggingen komt voort uit een zeer voorzichtige begroting , mede in het licht 
van de woelige voorafgaande beursjaren. 

Lasten beheer natuurterreinen
De hoger lasten, ad 80.261 zijn onstaan doordat over de gehele linie de uitvoeringskosten zijn gestegen.

Lasten beheer gebouwen
De hoger lasten, ad 343.243 doen zich voor door overschrijding van alle posten beheer gebouwen.
De post onderhoud gebouwen is ten eerste met 141.000 overschreden t.o.v. de begroting. 
Tevens	is	180.000	geboekt	op	deze	post	zijnde	overschrijding	van	de	restauratie	boerderij	Van	Goor.
De overige posten zijn met 22.000 overschreden t.o.v de begroting.

Lasten werving baten
De lagere lasten zijn ontstaan doordat er minder kosten zijn gemaak voor de eigen fondsenwerving. Daar
tegen over staat een een stijging van de kosten van beleggingen. Per saldo is er echter een voordelig bedrag.

Lasten beheer en administratie
De onderschrijding, ad 66.529 op beheer en administratie betreft voornamenlijk lagere kosten van verzekeringen. 

Lasten voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging
De hogere lasten, ad 61.375 vloeien voort uit hogere uitvoeringskosten (25.849) en voor de 
rest zijn alle posten t.o.v. de begroting gestegen (35.526).

Balans
De	financiele	positie	van	de	Stichting	is	verder	versterkt	door	het	voordelig	saldo.
De continuïteitsreserve bedraagt per 31 december 2011 € 3.434.000 tegen € 3.984.000 per
31 december 2010.
Het totaal van de bestemmingsreserves is per 31 december 2011 € 7.398.000 tegen € 6.721.000 per 
31 december 2010.

In de balans doen zich ten opzichte van 31 december 2010 geen belangrijke verschuivingen voor.
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Balans per 31 december 2011 (in euro’s)

 31/12/2011 31/12/2010
ACTIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsmiddelen,	benodigd	voor	de	bedrijfsvoering	 	p.m.		 	p.m.	
Direct in gebruik voor de doelstelling  p.m.   p.m. 

Financiële vaste activa  -   - 

Vorderingen en overlopende activa  2.538.977   2.354.548 

Effecten  2.952.041   2.791.580 

Liquide middelen  6.788.554   7.355.451 

  12.279.572   12.501.579 

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve  3.434.183   3.984.183 
Bestemmingsreserves	 	7.397.956		 	6.720.771	

  10.832.139   10.704.954 
     

Fonds	activa	bedrijfsvoering	 	p.m.		 	p.m.	
Fonds	activa	doelstelling	 	p.m.		 	p.m.	

Langlopende schulden  81.276   81.276 

Kortlopende schulden  1.366.157   1.715.349 

  12.279.572   12.501.579 
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Staat van baten en lasten over 2011 (in euro’s)
 Werkelijk Begroting Werkelijk
 2011 2011 2010
BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 
Baten	uit	bijdrage	projecten	 	4.264.611		 	190.000		 	2.609.303	
Baten	uit	overige	eigen	fondsenwerving	 	598.067		 	371.500		 	458.315	

Totaal baten uit eigen fondsenwerving  4.862.678   561.500   3.067.618 

Baten uit acties van derden  937.500   937.500   937.500 

Subsidies overheden aankopen natuurterreinen en gebouwen  601.867   p.m.   423.176 

Subsidies overheden beheer  1.917.218   1.655.000   1.721.298 

Baten beheer natuurterreinen   1.191.034   1.105.500   1.223.951 

Baten beheer gebouwen  1.089.040   955.000   890.409 

Baten uit beleggingen  115.943   50.300   444.476 

Overige baten  17.090   20.000   19.911 

SOM DER BATEN  10.732.370   5.284.800   8.728.339 

LASTEN

Besteed aan de doelstellingen
A.	Kosten	aankopen	natuurterreinen	en	gebouwen	 	688.455		 	47.000		 	685.095	
B.	Kosten	beheer	natuurterreinen		 	2.208.661		 	2.128.400		 	2.146.775	
B.	Kosten	beheer	gebouwen	 	1.102.743		 	759.500		 	684.866	
C.	Kosten	projecten	 	5.501.808		 	1.227.500		 	3.646.061	
D.	Kosten	voorlichting,	promotie,	educatie	en	belangenbehartiging	 	463.675		 	402.300		 	402.044	

Totaal besteed aan de doelstellingen  9.965.342   4.564.700   7.564.841 

Werving baten
Kosten	eigen	fondsenwerving	 	23.595		 	44.100		 	36.166	
Kosten	van	beleggingen	 	25.776		 	19.000		 	26.805	

Totaal werving baten  49.371   63.100   62.971 

Beheer en administratie
Kosten	beheer	en	administratie	 	590.471		 	657.000		 	655.619	

Totaal beheer en administratie   590.471   657.000   655.619 

SOM DER LASTEN  10.605.184   5.284.800   8.283.431 
Resultaat  127.186   -   444.908 

  10.732.370   5.284.800   8.728.339 
Resultaatbestemming:
Resultaat  127.186   -   444.908 
Bestemmingsreserve,	bestede	c.q.	nog	te	besteden	NPL-gelden	 	265.338		 	-		 	38.769	
Onttrekking aan continuïteitsreserve  -600.000
Onttrekking aan bestemmingsreserve afkoop erfpacht  -100.000
Toevoeging aan bestemmingsreserve natuurbeheer  700.000 

  392.524    483.677 
Naar	continuïteitsreserve	SODK	 	-50.000	 	-		 	-5.277
Naar	bestemmingssreserve	SODK	 	-54.291	 	-		 	-	
Naar bestemmingsreserve, reserve natuurbeheer  -311.211  -   - 
Naar bestemmingsreserve, reserve groot onderhoud HDL  -   -   -430.527
Van/Naar	bestemmingsreserve,	St.	Drs.	A.V.J.	den	Hartogh	Fonds	 	22.978		 	-		 	-47.873
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Grondslagen

Grondslagen voor consolidatie
Consolidatie heeft voor 100% plaatsgevonden en er zijn geen minderheidsbelangen. De geconsolideerde jaar-
rekening	is	opgemaakt	conform	de	Richtlijn	Verslaggeving	Fondsenwervende	instellingen.
In consolidatie zijn ondergenoemde stichtingen opgenomen. De cijfers van deze stichtingen zijn volgens 
genoemde richtlijnen vastgesteld. De besturen van deze stichtingen bestaan uit dezelfde leden.

Stichting Het Drentse Landschap gevestigd te Assen
Doelstelling: Het bevorderen van het behoud, de ontwikkeling en het scheppen van hetgeen in natuur en  
landschap	in	de	provincie	Drenthe	waardevol	te	achten	is	in	natuurwetenschappelijke,	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 voren-
staande doelstelling aan derden om daarmee de bewustwording, attitudeverandering 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 van die gebouwen. Het geven van voorlichting en het verzorgen van educatie 
met betrekking tot vorenstaande doelstelling aan derden om daarmee de bewustwording, attitudeverandering 
en gedragsverandering bij deze derden te bewerkstelligen. En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk 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,	landschapsonderhoud,	informatie-
centra en toeristische-recreatieve voorzieningen, welke onder steuning en functioneel dient te zijn. En voorts al 
hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk 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	landschappelijke	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, attitude-
verandering en gedragsverandering bij deze derden te bewerkstelligen. En voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles 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 resultaatbepaling geschiedt op basis van historische kosten en zijn conform
de	Richtlijn	Verslaggeving	Fondsenwervende	instellingen.
  
Balanswaardering (waardering activa en passiva)
Bij	de	diverse	te	onderscheiden	posten	van	activa	en	passiva	zijn	de	waarderingsgrondslagen	vermeld.	In	geval
er geen vermelding plaats vindt, is de betreffende actief- of passiefpost gewaardeerd tegen nominale waarde.

Nalatenschappen
De hoogte van de door een notaris toegezegde nalatenschappen worden voor 80% meegenomen op de balans.
Reden hiervan is om te voorkomen dat door bijkomende kosten de uitgekeerde nalatenschappen lager zijn dan
aanvankelijk is opgenomen.

Resultaatbepaling
Alle	baten	en	lasten	worden	verantwoord	in	de	staat	van	baten	en	lasten.	De	ontvangsten	(baten)	en	uitgaven
(lasten)	worden	toegerekend	aan	het	jaar	waarop	ze	betrekking	hebben,	met	uitzondering	van	de	Beheers-.	
bijdrage	Programma	Beheer	en	Bedrijfstoeslag.	Laatstgenoemde	twee	vergoedingen	worden	verantwoord	in	het
jaar van ontvangst

Het resultaat wordt bepaald op het verschil tussen de baten en lasten met inachtneming van de vermelde
waarderingsgrondslagen.

De nog niet bestede gelden van lopende projecten worden, indien daarvoor door het bestuur een bestemming
is bepaald, in een bestemmingsreserve opgenomen, anders toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Tekorten
worden ten laste van de continuïteitsreserve gebracht tenzij anders door het bestuur is bepaald.

In	verband	met	de	regelgeving	uit	hoofde	van	de	Richtlijn	voor	Fondsenwervende	instellingen	zijn	de	mutaties	in	
de bestemmingsreserve met ingang van 2004 verwerkt via de resultaatverdeling.
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Toelichting op de balans per 31 december 2011 (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. Derhalve zijn de
materiële vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering p.m. opgenomen.

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. Derhalve zijn de
materiële vaste activa direct in gebruik voor de doelstelling p.m. opgenomen.

Natuurterreinen, gebouwen e.d. 31/12/2011 31/12/2010

Aanschafwaarde	per	1	januari	(op	de	balans	p.m.	opgenomen)	 	82.770.091		 	81.664.494	
Aankoop/schenking	in	2011	resp.	2010	 	485.862		 	1.105.597	

Aanschafwaarde per 31 december (op de balans p.m. opgenomen)  83.255.953   82.770.091 

Als volgt gefinancierd: 31/12/2011 31/12/2010

Bijdragen	overheden	 	68.198.466		 	68.232.839	
Overige bijdragen (subsidies, bijdragen, donaties e.d.)  15.057.487   14.537.252 

Totaal  83.255.953   82.770.091 

Financiële vaste activa

Geen  -   - 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor dubieusheid, aangehouden voor de bedrijfsvoering.
 31/12/2011 31/12/2010

Debiteuren volgens saldilijst per 31 december   154.407   125.628 
Te ontvangen aankoopsubsidies  148.434   313.671 
Te ontvangen projectsubsidies  2.039.134   1.539.300 
Overige vorderingen  173.705   356.617 
Vooruitbetaalde	bedragen	 	23.297		 	19.332	

Totaal vorderingen en overlopende activa  2.538.977   2.354.548 

Een voorziening voor dubieusheid betreffende de debiteuren wordt niet nodig geacht.
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Beleggingen
In 2006 heeft het bestuur besloten maximaal 25% van het totale vermogen in aandelen met een defensief
risicoprofiel	te	beleggen.	
In september 2010 heeft de Raad van Toezicht een nieuw beleggingsstatuut vastgesteld. Hierin is onder andere
opgenomen dat maximaal 25% van de beleggingsportefeuille wordt belegd in risicodragende beleggings-
categorieën	met	een	risicoprofiel	van	inkomensgericht	of	defensief.

De effecten zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde per 31 december volgens opgave van de banken.
Deze bedragen worden aangehouden als belegging.
 31/12/2011 31/12/2010

Aandelen	 	1.371.872		 	1.016.428	
Obligaties  1.394.326   1.638.061 
Overige waarden  185.843   137.091 
 
Totaal beleggingen  2.952.041   2.791.580 
    

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en 31/12/2011 31/12/2010
aangehouden voor de bedrijfsvoering.

Kas	 	506		 	1.292	
ABN-AMRO	bank	 	26.466		 	57.054	
Rabobank  152.687   111.407 
Postbank  -   1.981 
Spaarrekeningen  2.124.849   6.093.274 
Vermogenbeheerrekeningen	 	631.087		 	340.443	
Depositorekening  3.852.959   750.000 

Totaal liquide middelen  6.788.554   7.355.451 
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PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserves
Dit deel van het vermogen 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 maximaal 1½ maal het bedrag van exploitatielasten zijn, exclusief aankopen en projecten.

 31/12/2011 31/12/2010
Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari   3.724.090   3.724.090 
Af:	saldo	uit	resultaat	verdeling	 -600.000		 	-	

Saldo per 31 december  3.124.090   3.724.090 

Reserve Stichting Oude Drentse Kerken
Saldo per 1 januari   260.093   254.816 
Bij:	saldo	uit	resultaat	verdeling		 	50.000		 	5.277	

Saldo per 31 december   310.093   260.093 

Saldo per 31 december  3.434.183   3.984.183 
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Bestemmingsreserves
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).
 31/12/2011 31/12/2010
Bestemmingsreserve voor projecten
Saldo per 1 januari   3.393.833   3.432.601 
Bij:	nog	te	besteden	NPL-gelden	boekjaar	 	-		 	-	
Af:	overbestede	NPL-gelden	boekjaar	 	-265.338	 	-38.768

  3.128.495   3.393.833 
St. Drs. A.V.J. Den Hartogh Fonds
Saldo per 1 januari  810.109   762.237 
Af:	saldo	uit	resultaatverdeling	 	-22.978	 	47.873	

Saldo per 31 december  787.131   810.110 

Reserve Stichting Oude Drentse Kerken
Saldo per 1 januari  -   - 
Bij:	saldo	uit	resultaat	verdeling	 	54.291		 	-	

Saldo per 31 december   54.291   - 

Reserve Stichting Oude Drenthe        
Saldo per 1 januari en 31 december  70.245   70.245 

Reserve afkoop erfpacht
Saldo per 1 januari en 31 december  779.893   779.893 
Af:	saldo	uit	resultaatverdeling	 	-100.000	 	-	

  679.893   779.893 

Reserve groot onderhoud
Saldo per 1 januari  1.666.690   1.236.163 
Bij:	saldo	uit	resultaatverdeling	 	-		 	430.527	

Saldo per 31 december   1.666.690   1.666.690 

Reserve Natuurbeheer
Saldo per 1 januari  -   - 
Bij:	saldo	uit	resultaatverdeling	 	1.011.211		 	-	

Saldo per 31 december  1.011.211   - 

Saldo per 31 december   7.397.956   6.720.771 

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 overeen-
gekomen 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 handelwijze
van de stichting is, dat jaarlijks de uitgaven voor onderhoud direct ten laste van de exploitatie worden gebracht.
Het bestuur heeft een deel van het vermogen afgezonderd als buffer voor de situatie dat in enig jaar de onder-
houdslasten naar haar mening te zwaar op de exploitatie drukken.
In 2010 is een beeld verschaft inzake de te verwachten kosten voor het opheffen van groot onderhoud aan de
panden inclusief de noodzakelijke investeringen voor een rendabele exploitatie. Indien dat op korte termijn
tegelijkertijd zou moeten geschieden betreft dat een bedrag van 7,48 miljoen euro.
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Fonds activa bedrijfsvoering
Dit deel van het vermogen is vastgelegd in materiële vaste activa bedrijfsmiddelen voor de bedrijfsvoering.

De materiële vaste activa bedrijfsmiddelen benodigd direct voor de bedrijfsvoering zijn verworven met subsidies,
bijdragen,	donaties	e.d.	Derhalve	is	geen	aanvullende	financiering	nodig	en	is	het	Fonds	activa	bedrijfsvoering
p.m. opgenomen.

Fonds activa doelstelling
Dit deel van het vermogen is vastgelegd in materiële vaste activa direct in gebruik voor de doelstelling.

De materiële vaste activa bedrijfsmiddelen direct in gebruik voor de doelstelling zijn verworven met subsidies,
bijdragen,	donaties	e.d.	Derhalve	is	geen	aanvullende	financiering	nodig	en	is	het	Fonds	activa	doelstelling
p.m. opgenomen.

Langlopende schulden  31/12/2011 31/12/2010

Anonieme	leningen	Lemferdinge	 	52.185		 	52.185	
Langlopende lening schuldovereenkomst  29.091   29.091 

Totaal langlopende schulden   81.276   81.276 

Kortlopende schulden 

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Schulden met een looptijd langer dan 1 jaar worden 
alsschulden op lange termijn verantwoord. Schulden met een looptijd korter dan 1 jaar zijn schulden op korte
termijn.
 31/12/2011 31/12/2010

Crediteuren volgens saldilijst per 31 december  574.852   680.191 
Af	te	dragen	loonheffing	 	-		 	51.743	
Af	te	dragen	Colland	 	-		 	15.393	
Af	te	dragen	btw	 	11.757		 	9.694	
Terug te betalen aankoopsubsidies  -   32.781 
Diverse nog te betalen bedragen  400.554   513.879 
Vooruitontvangen	erfpacht	 	7.413		 	8.018	
Vooruitontvangen	subsidies/bijdragen	 	355.220		 	310.015	
Vooruitontvangen	aankoopsubsidies	 	-		 	-	
Vooruitontvangen	bijdragen	begunstigers	 	-		 	41.222	
Vooruitontvangen	diversen	 	16.361		 	27.413	
Kortlopende	lening	schuldovereenkomst	 	-		 	25.000	
    
Totaal kortlopende schulden  1.366.157   1.715.349 

Niet uit de balans blijkende 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. €  25.000.

Voorwaardelijke verplichtingen
Voor	subsidies	geldt	in	het	algemeen	dat	er	een	terugbetalingsverplichting	kan	bestaan	indien	en	voorzover	
naar de mening van de subsidiegever in onvoldoende mate is voldaan aan de door haar gestelde subsidie-
voorwaarden.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2011 (in euro’s)

BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk
 2011 2011 2010
Baten uit eigen fondsenwerving

Baten	uit	bedragen	projecten:
Ministerie	van	LNV	 	1.696.651		 	190.000		 	552.236	
Provincie Drenthe  1.042.799   p.m.   915.652 
Gemeenten  116.849   p.m.   77.601 
Overige instanties en particulieren  1.408.312   p.m.   1.063.814 

Totaal bijdragen projecten  4.264.611   190.000   2.609.303 

Baten	uit	overige	eigen	fondsenwerving:

Bijdragen	donateurs	 	348.283		 	300.000		 	307.997	
Bijdragen	bedrijfssponsoren	 	64.743		 	70.000		 	64.330	

  413.026   370.000   372.327 
Nalatenschappen  131.359   p.m.   12.637 
Schenkingen en giften  53.682   1.500   73.351 

Totaal baten uit overige eigen fondsenwerving  598.067   371.500   458.315 

Totaal baten uit eigen fondsenwerving  4.862.678   561.500   3.067.618 

Baten uit acties van derden

Bijdrage	Nationale	Postcode	Loterij	  937.500   937.500   937.500 

Subsidies overheden aankopen natuurterreinen en gebouwen

Subsidie / bijdragen aankopen natuurterreinen  601.867   p.m.   423.176 
Subsidie / bijdragen aankopen gebouwen  -   p.m.   - 

Totaal subsidies overheden aankopen natuurterr. & gebouwen  601.867   p.m.   423.176 

Subsidies overheden beheer

Beheersbijdrage	Programma	Beheer	 	904.027		 	850.000		 	831.793	
Bijdrage	Provincie	Drenthe		 	803.173		 	775.000		 	817.462	
Subsidies / bijdrage overige  210.018   30.000   72.043 
    
Totaal subsidies overheden beheer  1.917.218   1.655.000   1.721.298 
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BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk
 2011 2011 2010
Baten beheer natuurterreinen
Opbrengsten verkopen landbouwproducten  137.109   127.000   102.723 
Opbrengsten verkopen vee en veeproducten  345.546   309.500   309.729 
Subsidies vee  129.591   119.000   217.462 
Subsidies schaapskudden  97.326   95.000   101.684 
Subsidies hunebedden  21.044   22.000   21.164 
Subsidies landbouw  -   -   - 
Opbrengsten pachten  437.886   410.000   448.453 
Opbrengsten jachthuren  22.532   23.000   22.736 

Totaal baten beheer natuurterreinen  1.191.034   1.105.500   1.223.951 

Baten beheer gebouwen
Opbrengsten huren gebouwen  906.910   865.000   785.950 
Opbrengsten erfpachten  92.031   90.000   91.293 
Subsidie Nationaal Restauratiefonds  89.703   -   10.880 
Schade-uitkering verzekeringen  -   -   - 
Diverse subsidies / bijdrage overige  396   -   2.286 

Totaal baten beheer gebouwen  1.089.040   955.000   890.409 

Baten uit beleggingen
Opbrengsten dividend en rente   203.939   50.300   221.887 
Gerealiseerde koersverschillen  -87.996  p.m.   222.589 

Totaal baten uit beleggingen  115.943   50.300   444.476 

Overige baten
Opbrengsten	(hand)boeken,	wandel	-/fiets-/etc.	routes	 	7.675		 	6.500		 	3.739	
Opbrengsten activiteiten  1.101   500   - 
Opbrengsten bijdrage lezingen/ excursies  2.607   4.000   11.476 
Opbrengsten verkopen webwinkel  2.954   -   - 
Opbrengsten galerie  1.068   2.000   2.297 
Opbrengsten diversen overige verkopen  1.685   7.000   2.399 

Totaal overige baten   17.090   20.000   19.911 
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LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk
 2011 2011 2010
BESTEED AAN DE DOELSTELLINGEN  

Kosten aankopen natuurterreinen en gebouwen

Aankopen en verwerving
Aankopen	natuurterreinen	 	516.815		 	p.m.		 	433.301	
Aankopen	gebouwen	 	123.185		 	p.m.		 	210.332	

   640.000   p.m.   643.633 
Uitvoeringskosten eigen organisatie
 Personeelskosten  48.455   47.000   41.462 

Totaal kosten aankopen natuurterreinen en gebouwen  688.455   47.000   685.095 

Kosten beheer natuurterreinen en gebouwen

Subsidies en bijdragen 
Diensten Milieufederatie Drenthe  11.553   10.000   8.819 
Diensten De Landschappen  79.208   65.000   76.208 
Bijdragen	aan	derden	 	-		 	3.000		 	-	
Diensten door derden  -   5.000   - 

Totaal subsidies en bijdragen  90.761   83.000   85.027 

Uitbesteed werk

Directe kosten beheer natuurterreinen
Bosbeheer	(voornamelijk	onderhoud)	 	17.192		 	32.300		 	14.246	
Begrazing	natuurterreinen	(verzorging	schapen	e.d.)	 	52.394		 	71.000		 	92.259	
Akkerbouw	(bemesten,	gewasbescherming,	oogsten)	 	57.024		 	65.300		 	63.216	
Bemest	grasland	(bemesten,	oogsten,	rasteren)	 	14.539		 	18.000		 	13.172	
Schraalland (oogsten, rasteren)  145.177   127.000   137.096 
Rundveebeheer (verzorging Limousins en Hooglanders)  140.850   134.000   153.508 

Totaal directe kosten beheer natuurterreinen  427.176   447.600   473.497 

Algemene kosten beheer natuurterreinen
Machines en gereedschappen (aankoop en onderhoud)  63.719   103.000   95.037 
Bedrijfsauto’s	 	25.020		 	21.500		 	23.359	
Tractoren  56.259   62.000   44.560 
Infrastructuur (wegen,waterlopen,bebording)  112.903   100.500   89.721 
Waterschapslasten  92.333   110.000   115.301 
Overige (huur, pacht, hunebedden)  106.364   85.700   87.213 

Totaal algemene kosten beheer natuurterreinen  456.598   482.700   455.191 
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LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk
 2011 2011 2010
Kosten beheer gebouwen
Onderhoud gebouwen  837.255   516.000   470.114 
Gas/water/electriciteit  93.346   90.000   86.135 
Verzekeringen	gebouwen	 	65.706		 	60.000		 	46.246	
Fondsvorming	verzekering	 	1.971		 	2.000		 	1.656	
Onroerendgoedbelasting  37.011   35.000   32.586 
Gemeentelijke belastingen  13.382   8.000   9.502 
Overige  54.072   48.500   38.627 

Totaal kosten beheer gebouwen  1.102.743   759.500   684.866
 

Totaal uitbesteed werk   1.986.517   1.689.800   1.613.554 

Huisvestingskosten
Huisvestingskosten  52.755   40.500   36.065 

Totaal huisvestingskosten  52.755   40.500   36.065 

Kantoorkosten
Kantoorkosten	 	129.077		 	135.500		 	127.226	

Totaal kantoorkosten  129.077   135.500   127.226 

Algemene kosten
Algemene	kosten	 	50.979		 	39.000		 	55.650	

Totaal algemene kosten  50.979   39.000   55.650 

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Personeelskosten  1.001.315   900.100   914.119 

Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie  1.001.315   900.100   914.119 

Totaal kosten beheer natuurterreinen en gebouwen  3.311.404   2.887.900   2.831.641 
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LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk
 2011 2011 2010
Kosten projecten
    
Projectkosten
Uitgaven aan diverse projecten, zie bijlage 1  5.356.304   1.137.500   3.476.433 

Uitvoeringskosten eigen organisatie
Personeelskosten  145.504   90.000   169.628 

Totaal kosten projecten  5.501.808   1.227.500   3.646.061 

Kosten voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging

Voorlichting, promotie, educatie en belangenbehartiging
Kosten	pr	/	voorlichting	 	22.043		 	16.500		 	20.771	
Kosten	media	en	pers	 	24		 	500		 	-	
Kosten	werving	en	advertenties	 	6.081		 	5.000		 	2.328	
Kosten	informatiecentra	/	informatiepanelen	 	13.914		 	9.000		 	13.194	
Kosten	inkopen	webwinkel	 	2.538		 	-	
Kosten	website	 	6.567		 	1.000		 	179	
Kosten	educaties	 	623		 	2.000		 	1.593	
Kosten	activiteiten	 	21.139		 	10.000		 	20.099	
Kosten	vrijwilligers	 	15.351		 	12.000		 	13.073	
Kosten	huren	 	5.000		 	5.000		 	-	
Kosten	klachtenregeling	 	-		 	-		 	-	
Kosten	kwartaalblad	 	133.246		 	130.000		 	128.593	

  226.526   191.000   199.830 
Uitvoeringskosten eigen organisatie

Personeelskosten  231.149   205.300   196.214 
Kantoorkosten	 	6.000		 	6.000		 	6.000	

  237.149   211.300   202.214 

Totaal kosten voorlichting, promotie, educatie, belangenbeh.  463.675   402.300   402.044 

TOTAAL BESTEED AAN DE DOELSTELLING  9.965.342   4.564.700   7.564.841 
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LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk
 2011 2011 2010
WERVING BATEN

Kosten eigen fondsenwerving
Wervingskosten  9.777   30.000   20.660 

Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving
Personeelskosten  13.818   14.100   15.506 

Totaal kosten eigen fondsenwerving  23.595   44.100   36.166 

In % van de baten uit eigenfondsenwerving 3,95% 11,87% 7,89%

Kosten van beleggingen
Kosten	beleggingen	 	25.776		 	19.000		 	26.805	

Totaal kosten van beleggingen  25.776   19.000   26.805 

TOTAAL WERVING BATEN  49.371   63.100   62.971 

BEHEER EN ADMINISTRATIE

Kosten beheer en administratie
Kosten	opleiding	en	scholing	 	9.933		 	10.000		 	18.727	
Reis- en verblijfkosten  60.622   65.000   62.016 
Kosten	personele	verzekeringen	 	86.316		 	150.000		 	118.919	
Overige kosten derden  57.610   47.500   103.640 

  214.481   272.500   303.302 
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Personeelskosten  375.990   384.500   352.317 
    
Totaal kosten beheer en administratie  590.471   657.000   655.619 

TOTAAL BEHEER EN ADMINISTRATIE  590.471   657.000   655.619 

Overzicht salariskosten inclusief werkgeverslasten 2011 2010
Bruto	salarissen,	inclusief	uitbetaalde	vakantiegelden	 	1.373.847		 	1.313.078	
Premies	werkgever	BPL,	Sazas	etc.	 	175.604		 	165.932	
Premies	werkgever	WW,	WIA.	etc.	 	251.339		 	239.220	
Heffing	op	spaarlonen	 	2.765		 	3.024	
Pensioenlasten en overige verzekeringen  86.316   118.919 
Overige bijkomende salariskosten  -   14.992 
Uitkering bij ziekte  -74.099  -14.026
Detacheringskosten / inhuur personeel i.v.m. ziekte  120.987   8.792 

Totaal kosten salarissen incl. werkgeverslasten, detachering en inhuur  1.936.759   1.849.931 

De gemiddelde personeel bezetting in fte’s bedraagt 34,7 34,7
Gemiddelde kosten per fte  55.814   53.312

Salariskosten directeur
De	directeur	ontvangt	een	bezoldiging	conform	salarissschaal	12,	periodiek	10	van	de	CAO	Bos	en	Natuur	en
blijft	daarmee	ruimschoots	onder	de	VFI-norm.	Er	wordt	aan	de	directuer	geen	lease-auto	beschikbaar	gesteld.
Tevens worden er aan de directeur geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Bezoldiging Raad van Toezichtleden
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Zij komen alleen in aanmerking voor een
reiskosten vergoeding van €  0,19 per kilometer of kosten van openbaar vervoer. Er zijn geen leningen, 
voorschotten en garanties aan hen verstrekt.
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling  Werving Werving Beheer/ Rekening Begroting Rekening
     baten baten administratie 2011 2011 2010
 A B C D A B A   
          
Subsidies en bijdragen  -   90.761   -   -   -   -   -   90.761   83.000   85.027 
Aankopen	en	verwervingen	 	640.000		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	640.000		 	p.m.		 	643.633	
Uitbesteed werk  -   1.986.517   5.356.304   -   -   -   -   7.342.821   2.827.300   5.089.987 
Publiciteit	&	communicatie	 	-		 	-		 	-		 	226.526		 	9.777		 	-		 	-		 	236.303		 	222.500		 	220.490	
Personeelskosten  48.455   1.001.315   145.504   231.149   13.818   -   590.471   2.030.712   1.912.000   1.992.548 
Huisvestingskosten  -   52.755   -   -   -   -   -   52.755   40.500   36.065 
Kantoorkosten	 	-		 	129.077		 	-		 	6.000		 	 	-		 	-		 	135.077		 	141.500		 	133.226	
Algemene	kosten	 	-		 	50.979		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	50.979		 	39.000		 	55.650	
Rente  -   -   -   -   -   25.776   -   25.776   19.000   26.805 
          
Totaal  688.455   3.311.404   5.501.808   463.675   23.595   25.776   590.471   10.605.184   5.284.800   8.283.431 
          
          
Gemiddeld aantal werk-
nemers per doelstellingen 1 28 2 4      
          
In % totaal besteed aan de doelstelling ten opzichte van de totale baten 92,85%

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.         
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling  Werving Werving Beheer/ Rekening Begroting Rekening
     baten baten administratie 2011 2011 2010
 A B C D A B A   
          
Subsidies en bijdragen  -   90.761   -   -   -   -   -   90.761   83.000   85.027 
Aankopen	en	verwervingen	 	640.000		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	640.000		 	p.m.		 	643.633	
Uitbesteed werk  -   1.986.517   5.356.304   -   -   -   -   7.342.821   2.827.300   5.089.987 
Publiciteit	&	communicatie	 	-		 	-		 	-		 	226.526		 	9.777		 	-		 	-		 	236.303		 	222.500		 	220.490	
Personeelskosten  48.455   1.001.315   145.504   231.149   13.818   -   590.471   2.030.712   1.912.000   1.992.548 
Huisvestingskosten  -   52.755   -   -   -   -   -   52.755   40.500   36.065 
Kantoorkosten	 	-		 	129.077		 	-		 	6.000		 	 	-		 	-		 	135.077		 	141.500		 	133.226	
Algemene	kosten	 	-		 	50.979		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	50.979		 	39.000		 	55.650	
Rente  -   -   -   -   -   25.776   -   25.776   19.000   26.805 
          
Totaal  688.455   3.311.404   5.501.808   463.675   23.595   25.776   590.471   10.605.184   5.284.800   8.283.431 
          
          
Gemiddeld aantal werk-
nemers per doelstellingen 1 28 2 4      
          
In % totaal besteed aan de doelstelling ten opzichte van de totale baten 92,85%

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.         
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Overzicht projecten
Financiële	afwikkeling	projectkosten	2011

1/1/2011 1/1/2011 31/12/2011 31/12/2011
 Nog te  Vooruit  LASTEN  BATEN  SALDO  NPL  Exploitatie  Nog te  Vooruit 

Project Omschrijving  ontvangen  ontvangen 2011 2011 2011  bijdragen  bijdragen  ontvangen  ontvangen 

610603 Aanplant	bos	Smilder	Oosterveld  3.731  18.232-  21.963  21.963 

610701 OBN	2007  24.194  24.194  24.194-

610703 Bevers	terug	langs	de	Hunze  1.628  1.628  1.628 

610704 N.O. Noordma, Oude weer en Mandelanden  35.486  105.052  140.538  35.486-

610706 Planontwikkeling Zuidermaden  47.882  47.882  47.882 

610801 OBN	2008  1.203  1.203  1.203 

610803 Jubileum	Cultuurschatten  308  287  595  308-

610804 Boek	Dode	hand,	levende	natuur  10.048  10.048  6.048  4.000 

610806 Aankoop	en	restauratie	Klein	Soestdijk  39.984  782  39.202  39.202 

610808 N.O. projecten Hunzedal  8.017  8.017  8.017 

610901 N.O. Stroetenveld  120.247  41.703  41.703  161.950 

610903 GD-onderzoek  81.091  61.317  19.774  19.774 

610906 Aankopen	Hunzedal,	Oude	Diep	etc.  183.618  44.035  139.583  139.583 

610910 Verbouw	boerderij	Meppel,	Hoogeveenseweg	27  30.000  287.374  342.200  54.826-  84.826 

610911 Beheercentrum	Schaapskooi	Westerbork  122.000  44.097  44.097  166.097 

610912 Poort naar het Reestdal  6.348  370.978  12.500  358.478  364.826 

610913 Tuin van de Eeuwigheid  20.967  15.230  7.131  8.099  29.066 

610914 De Wildernis  2.156  2.156  2.156 

610915 Restauratie	(Interieur)	boerderij	Begeman  -  583.624  275.998  307.626  206.832  100.794 

610917 Vervenershuis	Valthermond  43.909  289.747  205.899  83.847  82.636  45.120 

610918 Historisch onderzoek Huis Ter Hansouwe  5.000  5.269  10.000  4.731-  269 

610921 Retentie Dalerpeel  76.510  76.510  76.510 

610922 OBN	2009  5.564  70.205  70.205  75.769 

610923 Aankoop	en	restauratie	Huis	Ter	Hansouwe  231.830  44.717  305.000  260.283-  28.453 

610924 Boek	Evangelisatie/Veenkerkjes  26.981  5.000  21.981  12.881  9.100 

610925 Upgrading	De	Blinkerd  4.500  14  8.500  8.486-  3.986 

610926 Mobiel systeem informatiepanelen  83  14.153  14.153  14.236 

611001 Restauratie	boerderij	Van	Goor  8.700  388.608  80.442  308.166  116.031  180.835  20.000 

611002 Hunzeloop  2.929  7.042  7.042  4.112 

611004 Loop	van	de	Drentse	Aa  19.078  30.112  8-  30.120  11.042 

611006 Inrichting (plan) Zoersche Landen  12.080  12.080 

611008 Educatieve publicaties  919  919  919 

611009 Tentoonstelling ‘t Ende  201  201  201 

611010 Renovatie Drenthehof Orvelte  4.068  41.970  68.800  26.830-  22.762 

611011 Renovatie boerderij Rheebruggen 10  8.011  227.933  166.000  61.933  28.445  41.500 

611014 Vernieuwing	informatievoorzieningen	Hunebedden  71  2.010  2.010  2.081 

611101 Festival	van	het	Landschap  27.129  960  26.169  1.169  25.000 

611104 Restauratie	(inrichting)	Katshaarschans  2.154  2.154  2.154 

 611105  Restauratie (inrichting) Emmerschans  1.615  1.615  1.615 
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Overzicht projecten
Financiële	afwikkeling	projectkosten	2011

1/1/2011 1/1/2011 31/12/2011 31/12/2011
 Nog te  Vooruit  LASTEN  BATEN  SALDO  NPL  Exploitatie  Nog te  Vooruit 

Project Omschrijving  ontvangen  ontvangen 2011 2011 2011  bijdragen  bijdragen  ontvangen  ontvangen 

610603 Aanplant	bos	Smilder	Oosterveld  3.731  18.232-  21.963  21.963 

610701 OBN	2007  24.194  24.194  24.194-

610703 Bevers	terug	langs	de	Hunze  1.628  1.628  1.628 

610704 N.O. Noordma, Oude weer en Mandelanden  35.486  105.052  140.538  35.486-

610706 Planontwikkeling Zuidermaden  47.882  47.882  47.882 

610801 OBN	2008  1.203  1.203  1.203 

610803 Jubileum	Cultuurschatten  308  287  595  308-

610804 Boek	Dode	hand,	levende	natuur  10.048  10.048  6.048  4.000 

610806 Aankoop	en	restauratie	Klein	Soestdijk  39.984  782  39.202  39.202 

610808 N.O. projecten Hunzedal  8.017  8.017  8.017 

610901 N.O. Stroetenveld  120.247  41.703  41.703  161.950 

610903 GD-onderzoek  81.091  61.317  19.774  19.774 

610906 Aankopen	Hunzedal,	Oude	Diep	etc.  183.618  44.035  139.583  139.583 

610910 Verbouw	boerderij	Meppel,	Hoogeveenseweg	27  30.000  287.374  342.200  54.826-  84.826 

610911 Beheercentrum	Schaapskooi	Westerbork  122.000  44.097  44.097  166.097 

610912 Poort naar het Reestdal  6.348  370.978  12.500  358.478  364.826 

610913 Tuin van de Eeuwigheid  20.967  15.230  7.131  8.099  29.066 

610914 De Wildernis  2.156  2.156  2.156 

610915 Restauratie	(Interieur)	boerderij	Begeman  -  583.624  275.998  307.626  206.832  100.794 

610917 Vervenershuis	Valthermond  43.909  289.747  205.899  83.847  82.636  45.120 

610918 Historisch onderzoek Huis Ter Hansouwe  5.000  5.269  10.000  4.731-  269 

610921 Retentie Dalerpeel  76.510  76.510  76.510 

610922 OBN	2009  5.564  70.205  70.205  75.769 

610923 Aankoop	en	restauratie	Huis	Ter	Hansouwe  231.830  44.717  305.000  260.283-  28.453 

610924 Boek	Evangelisatie/Veenkerkjes  26.981  5.000  21.981  12.881  9.100 

610925 Upgrading	De	Blinkerd  4.500  14  8.500  8.486-  3.986 

610926 Mobiel systeem informatiepanelen  83  14.153  14.153  14.236 

611001 Restauratie	boerderij	Van	Goor  8.700  388.608  80.442  308.166  116.031  180.835  20.000 

611002 Hunzeloop  2.929  7.042  7.042  4.112 

611004 Loop	van	de	Drentse	Aa  19.078  30.112  8-  30.120  11.042 

611006 Inrichting (plan) Zoersche Landen  12.080  12.080 

611008 Educatieve publicaties  919  919  919 

611009 Tentoonstelling ‘t Ende  201  201  201 

611010 Renovatie Drenthehof Orvelte  4.068  41.970  68.800  26.830-  22.762 

611011 Renovatie boerderij Rheebruggen 10  8.011  227.933  166.000  61.933  28.445  41.500 

611014 Vernieuwing	informatievoorzieningen	Hunebedden  71  2.010  2.010  2.081 

611101 Festival	van	het	Landschap  27.129  960  26.169  1.169  25.000 

611104 Restauratie	(inrichting)	Katshaarschans  2.154  2.154  2.154 

 611105  Restauratie (inrichting) Emmerschans  1.615  1.615  1.615 
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1/1/2011 1/1/2011 31/12/2011 31/12/2011
 Nog te  Vooruit  LASTEN  BATEN  SALDO  NPL  Exploitatie  Nog te  Vooruit 

Project Omschrijving  ontvangen  ontvangen 2011 2011 2011  bijdragen  bijdragen  ontvangen  ontvangen 

 611107  Inforuimte Egberts Lent  6.726  11.200  4.474-  4.474 

 611108  Promokar 2012  4.949  4.949  4.949 

 611109  Educatief programma Synagoge Z’laren  2.555  2.555  -    

 611110  Informatieruimte Orvelte  455  5.500  5.045-  5.045 

 611111  Herinrichtingsplan hunebed D2 Westervelde  152  7.134  6.982-  6.982 

 611112  Educatieproject 2011  2.770  2.770  2.770 

 611113 	Restauratie	NH	kerk	Bovensmilde	  5.217  196.000  190.783-  190.783 

 611114  Digitaliseren fotoarchief  9.967  9.967  9.967 

 611117 	Kerkenboek	  8.204  8.204  8.204 

 611119 	Automatisering	administratie	  15.365  15.365  15.365 

 611121  Libellenatlas Drenthe  1.000  1.000  1.000 

 611201  Werving begunstigers 2012  4.526  1.200  3.326  3.326 

 620509  Uitvoering N.O. Torenveen (Hunzedal)  257.007  1.813.158  792.128  1.021.029  764.022 

 620612 	Uitbreiding	kantoor	Kloosterstraat	9	en	11	  124.992  124.992  124.992 

 620614 	Knapzakroutes	revitaliseren	  115.876  14.043  136.828  122.785-  6.909 

 620705  Renovatie molenaarswoning Gieterveen  333.307  150.306  183.001  183.001 

 620708 	Restauratie	(Casco)	boerderij	Begeman	  280.000  16.930  249.442  232.512-  47.488 

 620814  Inrichten informatiecentra o.a. ‘t Ende  1.012  1.012  - 

	Loonkosten	projecten	zonder	projectnummer	***	  34.360  34.360 

Totalen 2011  1.049.243  309.014  5.550.585  3.339.031  2.211.554  1.202.837  214.170  1.854.635  354.220 

 NPL 2009  383.553 

 NPL 2010  497.134 

***	Kosten	in	verband	met	voorbereiden	en	aanvragen	projecten.  NPL 2011  322.150 

       Deze kosten blijven ten laste van de exploitatie van projecten.      

 Totaal  1.202.837  



65

1/1/2011 1/1/2011 31/12/2011 31/12/2011
 Nog te  Vooruit  LASTEN  BATEN  SALDO  NPL  Exploitatie  Nog te  Vooruit 

Project Omschrijving  ontvangen  ontvangen 2011 2011 2011  bijdragen  bijdragen  ontvangen  ontvangen 

 611107  Inforuimte Egberts Lent  6.726  11.200  4.474-  4.474 

 611108  Promokar 2012  4.949  4.949  4.949 

 611109  Educatief programma Synagoge Z’laren  2.555  2.555  -    

 611110  Informatieruimte Orvelte  455  5.500  5.045-  5.045 

 611111  Herinrichtingsplan hunebed D2 Westervelde  152  7.134  6.982-  6.982 

 611112  Educatieproject 2011  2.770  2.770  2.770 

 611113 	Restauratie	NH	kerk	Bovensmilde	  5.217  196.000  190.783-  190.783 

 611114  Digitaliseren fotoarchief  9.967  9.967  9.967 

 611117 	Kerkenboek	  8.204  8.204  8.204 

 611119 	Automatisering	administratie	  15.365  15.365  15.365 

 611121  Libellenatlas Drenthe  1.000  1.000  1.000 

 611201  Werving begunstigers 2012  4.526  1.200  3.326  3.326 

 620509  Uitvoering N.O. Torenveen (Hunzedal)  257.007  1.813.158  792.128  1.021.029  764.022 

 620612 	Uitbreiding	kantoor	Kloosterstraat	9	en	11	  124.992  124.992  124.992 

 620614 	Knapzakroutes	revitaliseren	  115.876  14.043  136.828  122.785-  6.909 

 620705  Renovatie molenaarswoning Gieterveen  333.307  150.306  183.001  183.001 

 620708 	Restauratie	(Casco)	boerderij	Begeman	  280.000  16.930  249.442  232.512-  47.488 

 620814  Inrichten informatiecentra o.a. ‘t Ende  1.012  1.012  - 

	Loonkosten	projecten	zonder	projectnummer	***	  34.360  34.360 

Totalen 2011  1.049.243  309.014  5.550.585  3.339.031  2.211.554  1.202.837  214.170  1.854.635  354.220 

 NPL 2009  383.553 

 NPL 2010  497.134 

***	Kosten	in	verband	met	voorbereiden	en	aanvragen	projecten.  NPL 2011  322.150 

       Deze kosten blijven ten laste van de exploitatie van projecten.      

 Totaal  1.202.837  
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BEGROTING 2012 (in euro’s) Werkelijk Begroting Begroting
 2011 2011 2012
BATEN
  
Baten uit eigen fondsenwerving            

Baten	uit	bijdragen	projecten	 	4.264.611		 	190.000		 	190.000	
Baten	uit	overige	eigen	fondsenwerving	 	598.067		 	371.500		 	381.500	

Totaal baten uit eigen fondsenwerving  4.862.678   561.500   571.500 

Baten uit acties van derden  937.500   937.500   937.500 
         
Subsidies overheden aankopen natuurterreinen en gebouwen  601.867   p.m   p.m. 
    
Subsidies overheden beheer  1.917.218   1.655.000   1.615.000 
             
Baten beheer natuurterreinen  1.191.034   1.105.500   1.163.500 
        
Baten beheer gebouwen  1.089.040   955.000   1.072.500 

Baten uit beleggingen  115.943   50.300   50.300 
            
Overige baten  17.090   20.000   20.000 
             

SOM DER BATEN  10.732.370   5.284.800   5.430.300 

LASTEN
 
Besteed aan de doelstellingen            

A.	Kosten	aankopen	natuurterreinen	en	gebouwen	 	688.455		 	47.000		 	35.700	
B.	Kosten	beheer	natuurterreinen		 	2.208.661		 	2.128.400		 	2.158.112	
B.	Kosten	beheer	gebouwen	 	1.102.743		 	759.500		 	866.580	
C.	Kosten	projecten	 	5.501.808		 	1.227.500		 	1.227.500	
D.	Kosten	voorlichting,	promotie,	educatie	en	belangenbehartiging	 	463.675		 	402.300		 	418.906	

Totaal besteed aan de doelstellingen  9.965.342   4.564.700   4.706.798 

Werving baten

Kosten	eigen	fondsenwerving	 	23.595		 	44.100		 	41.382	
Kosten	van	beleggingen	 	25.776		 	19.000		 	19.000	
    
Totaal werving baten  49.371   63.100   60.382 

Beheer	en	administratie

Kosten	beheer	en	administratie	 	590.471		 	657.000		 	663.120	
                      
Totaal beheer en administratie  590.471   657.000   663.120 
    
SOM DER LASTEN  10.605.184   5.284.800   5.430.300 

    
Resultaat  127.186   -   - 

  10.732.370   5.284.800   5.430.300 
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Bijlagen
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Bijlage 1 Samenstelling bestuur en WAC

Samenstelling per 31 december 2011 

Stichting Het Drentse Landschap

Raad van Toezicht    (de	voorzitter	van	de	RvT	is	ook	voorzitter	van	de	RvA)
•	 P.	Bennema,	Dwingeloo
 (neven)functies: Directeur in algemene dienst Provincie Drenthe,
	 	 	 	 	 	 gedetacheerd	als	coördinator	Ruimtelijke	Ordening	LOFAR	bij	ASTRON
      Eigen bureau voor Communicatie, PR en Ruimtelijke Ordening
•	 Mevrouw	A.	Edelenbosch,	Gasselternijveenschemond (voorzitter)
	 (neven)functies:	 Lid	Raad	van	Commissarissen	woningcorporatie	Lefier
	 	 	 	 	 	 Bestuurslid	Je	Maitiendrai	Fonds
	 	 	 	 	 	 Bestuurslid	IVN	Nederland/Vereniging
	 	 	 	 	 	 Bestuurslid	De	Landschappen
	 	 	 	 	 	 Lid	Raad	van	Toezicht	Stichting	IVN
	 	 	 	 	 	 Voorzitter	Technische	Commissie	Bodem	VROM
•	 D.	Hoorn,	Oosterhesselen
	 (neven)functies:	 Voorzitter	bestuur	Rabobank	Westerbork
       Voorzitter	deelgebiedcommissie	2	Gemeente	Coevorden
	 	 	 	 	 	 Bestuurslid	Stichting	Jan	Rigterink	Fonds
	 	 	 	 	 	 Bestuurslid	Stichting	Poppen
	 	 	 	 	 	 Bestuurslid	Stichting	Geiske	Bekker	Fonds
	 	 	 	 	 	 Bestuurslid	Stichting	Terra	Mater
	 	 	 	 	 	 Bestuurslid	Stichting	Natuurkunst	Drenthe
	 	 	 	 	 	 Voorzitter	Stichting	Collectie	Brands
•	 Mevrouw	B.M.	van	Mil,	Gasselternijveen
 (neven)functies: Docente Nederlands en Economie voortgezet onderwijs 
      Werkgroeplid maatschappelijke stages voor scholieren
	 	 	 	 	 	 Toegevoegd	lid	Plaatselijke	Commissie	‘t	Kleine	Kerkje	Gieterveen
•	 N.	Vanderveen,	Assen
	 (neven)functies	 Warenhuis	Vanderveen	(directeur)
	 	 	 	 	 	 Stichting	Vrienden	van	het	Drents	Archief	(secretaris)
	 	 	 	 	 	 Stichting	Centrum	Beeldende	Kunst	Drenthe	(bestuurslid)
	 	 	 	 	 	 Kamer	van	Koophandel	Noord-Nederland	(algemeen	bestuurslid)
	 	 	 	 	 	 Binnenstadsvereniging	MKB	Assen	(secretaris)
	 	 	 	 	 	 VNO-NCW	Noord,	denktank	“Ondernemer	en	Maatschappij”	(lid)
	 	 	 	 	 	 Stichting	Assen	voor	Assen	–	MBO	in	Assen	(lid	Raad	van	Advies)
	 	 	 	 	 	 Brancheorganisatie	CBW-MITEX	(lid	beleidsgroep	ondernemerszaken)
      Marketing Drenthe (Drentsetter)
      Theatergezelschap Roodpaleis (lid klankbordgroep)

Bestuurder
•	 E.W.G.	van	der	Bilt

Raad van Advies 

•	 E.J.M.	Arnolds,	Beilen
•	 P.	Brink,	Ansen
•	 Mevrouw	M.	Buitenkamp,	Groningen
•	 H.E. Delicaat, Gieten
•	 A.J.	van	Dijk,	Uffelte
•	 S.	Faber,	Groningen
•	 A.	Grootjans,	Haren
•	 Mevrouw M.H. Hollema-Eikenberg, Rolde (ere-lid)
•	 H. van Houten, Meppel
•	 S.	Jager,	Leusden
•	 Mevrouw	A.	Klaassen,	Spijkerboor
•	 Mevrouw	W.	de	Kleine-Riemersma,	Wachtum
•	 H.R. Reinders, Groningen
•	 P. Snijders, Dalen
•	 T. Spek, Rhenen
•	 R.H.J.	Staal,	Dalen
•	 Mevrouw	H.	Tonckens,	Appelscha
•	 H. Tj. Waterbolk, Haren (ere-lid)
•	 Mevrouw	D.	Welink,	Assen
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Stichting Drentse Boerderijen
•	 P.	Bennema,	Dwingeloo
•	 Mevrouw	A.	Edelenbosch,	Gasselternijveenschemond (voorzitter)
•	 D. Hoorn, Oosterhesselen 
•	 Mevrouw	B.M.	van	Mil,	Gasselternijveen	
•	 N.	Vanderveen,	Assen

Stichting Oude Drentse Kerken
•	 P.	Bennema,	Dwingeloo
•	 Mevrouw	A.	Edelenbosch,	Gasselternijveenschemond (voorzitter)
•	 D. Hoorn, Oosterhesselen 
•	 Mevrouw	B.M.	van	Mil,	Gasselternijveen	
•	 N.	Vanderveen,	Assen

Stichting Drs. A.V.J. den Hartogh Fonds
•	 P.	Bennema,	Dwingeloo
•	 Mevrouw	A.	Edelenbosch,	Gasselternijveenschemond (voorzitter)
•	 D. Hoorn, Oosterhesselen 
•	 Mevrouw	B.M.	van	Mil,	Gasselternijveen	
•	 N.	Vanderveen,	Assen

Wetenschappelijke Adviescommissie
•	 E.	W.	G.	van	der	Bilt,	directeur	van	Het	Drentse	Landschap	(voorzitter)
•	 Mevrouw		H.	D.	Van	Dijk	-	Heinemeijer,	ecologe	bij	Het	Drentse	Landschap	(secretaris)
•	 E.	J.	M.	Arnolds,	Beilen
•	 J.	W.	Grotenhuis,	Westerbork
•	 B.	J.	Jenster,	Westerbork
•	 U.	Vegter,	Groningen
•	 G.W.	de	Vries,	Tweede	Exloërmond

Bestuur Werkgroep Boerenerven
•	 Mevrouw H. Tonckens (voorzitter)
•	 Mevrouw	J.	Oudega	(secretaris/penningmeester)
•	 Mevrouw	J.	Muffels
•	 J.	de	Vries
•	 A.	Ruiter
•	 A.	Haar
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Bijlage 2 Samenstelling personeel

Samenstelling per 31 december 2011

Rentambt

Directie
E.	W.	G.	van	der	Bilt		 	 	 	 	 	 	 Directeur
M.	H.	Buruma	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rentmeester
Mevrouw S. S. van der Meer             Hoofd communicatie
A.H.B.	Wortelboer	 	 	 	 	 	 	 	 Hoofd	bedrijfsvoering
Mevrouw	E.C.	Zindel-de	Jong	 	 	 	 	 Bestuurssecretaris/directiesecretaresse

Beheer en Grondzaken
Mevrouw	A.G.	Stroetinga				 	 	 	 	 Medewerker	beheeradministratie

Onderzoek en Planning
Mevrouw	H.	D.	Van	Dijk-Heinemeijer					 	 Hoofd	onderzoek	en	planning
B.	Zoer																													 	 	 	 	 	 Medewerker	onderzoek	en	planning

Gebouwen
A.	Kooistra	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 Coördinator	gebouwen
J.	Tappel	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Medewerker	gebouwenbeheer	(per	1-11-2011)
W.	Grit	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bouwkundig	medewerker
L.	Schuurman		 	 	 	 	 	 	 	 	 Bouwkundig	medewerker	

PR/voorlichting
J.G.	Colpa		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Medewerker	communicatie	&	vrijwilligerszaken
Mevrouw	J.	Schipper-Seton	 	 	 	 	 Medewerker	communicatie
Mevrouw E. Sanders-Smit                Medewerker administratie

Financiën en Middelen
B.	R.	W.	Grevink																						 	 	 	 	 Senior	medewerker	financiën	en	middelen
F.	Nijhuis																											 	 	 	 	 	 Medewerker	financiën	en	middelen
Mevrouw S. Hoving                          Medewerker projectadministratie
J.	G.	Schenkenberg	van	Mierop								 	 	 Medewerker	GIS	en	systeembeheer
Mevrouw	M.	Koops-Oosterveen													 	 Interieurverzorger
Mevrouw	H.M.	Buruma		 	 	 	 	 	 Interieurverzorger

Rayons 
T.	W.	M.	Bezuijen								 	 	 	 	 	 	 Hoofd	terreinbeheer

Noord
E. Nijboer                     Rayonbeheerder
H.	A.	J.	Gillis																							 	 	 	 	 	 Terreinmedewerker
G. H. van Sluis                          Terreinmedewerker
J.	Timmer																											 	 	 	 	 	 Terreinmedewerker
F.J.	Heuker	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Schaapherder

Zuid
A.	Winters																										 	 	 	 	 	 Rayonbeheerder
A.	J.	G.	Gillis																							 	 	 	 	 	 Terreinmedewerker
H. E. de Graaff                          Terreinmedewerker
A.	Ekkels			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bedrijfshoofd	
F.	Nevels	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bedrijfshoofd
G.	H.	Schuurhuis																					 	 	 	 	 Bedrijfshoofd
F.J.	van	de	Vegte		 	 	 	 	 	 	 	 Bedrijfshoofd	
C. Homan           Schaapherder

Vakantiewoningen en informatiecentra
Mevrouw	G.G.A.	Waninge-Veldman	 	 	 Interieurverzorger	vakantiewoningen
Mevrouw	J.	Brinkman	 	 	 	 	 	 	 Interieurverzorger	vakantiewoningen
Mevrouw	W.	Joling-Dunning	 	 	 	 	 Interieurverzorger	vakantiewoningen
Mevrouw	G.J.	Engeler-Snijder	 	 	 	 	 Interieurverzorger	vakantiewoningen
Mevrouw D.C.G. Waninge      Tuinonderhoud vakantiewoningen
Mevrouw	J.	de	Vries		 	 	 	 	 	 	 Interieurverzorger	informatiecentrum
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Toezichthouders c.q. kuddeverzorgers
H.R.	Auwema	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gasterse	Duinen
L.J.	den	Bleker	 	 	 	 	 	 	 	 	 Smilder	Oosterveld
A.H.	Boddeveld	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hunzedal,	Drouwenerzand,	Gasterse	Duinen	en	Kampsheide
L.	Bonder																											 	 	 	 	 	 Kampsheide
J.P.	Brouwer	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hijkerveld	en	Groote	Zand
G.	van	de	Bruinhorst	 	 	 	 	 	 	 Steenberger	Oosterveld
J.C.	Dillerop	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hijkerveld,	Goote	en	Witte	Zand,	Smilder	Oosterveld	en	Kampsheide
G.	Ekkels	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bouwersveld,	Koelingsveld	en	Vledderhof
A.	Ernst	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hondstong
L. Gritter           Orvelterzand
D.	J.	Haanstra	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hijkerveld-Diependal
A.	Huisjes		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bosgebied	Hollandsche	Veld
K.	Jansen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Scharreveld
K.Kanis	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hunzedal	en	Gasterse	Duinen
H.J.	van	Klinken	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hunzedal-	Deelgebieden
G. Mulder           De Stroeten
H.	Mulder		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Braambergbos,	De	Slagen,	Steenberger	Oosterveld,	Esbosjes	Zuidwol-

de, Takkenhoogte, Nolderveld en Reestdal
L. Pinxsterhuis         Informatiecentrum ’t Ende
J.	Santing		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hunzedal	en	Drouwenerzand
J.	G.	Santing	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Uffelter	Binnenveld	-	Meeuwenveen
K.	van	der	Tuuk	 	 	 	 	 	 	 	 	 Landgoed	Vossenberg
J.S.	Waninge		 	 	 	 	 	 	 	 	 Boerveenseplassen	en	Nuilerveld
K.	E.	J.	Waninge	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Boerenveensche	Plassen,	Kremboongbos,	Oude	Diep,	Nuilerveld,	Land-

goed	Vossenberg	en	Veeningerplas
L. Wendeling          Elper Westerveld
Mevrouw	P.	Wijtmans	 	 	 								 	 	 Assistent	Schaapherder	Hijkerveld	
Mevrouw	G.C.	Kouprie	 	 	 								 	 	 Assistent	Schaapherder	Doldersummerveld

Toezichthouders bezoeken regelmatig de natuurgebieden en houden zo nodig toezicht op het vee. 
Ze ontvangen hiervoor een vergoeding.
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Bijlage 2a   Organisatieschema Stichting Het Drentse Landschap

per 1 januari 2011

Managementteam bestaat uit:

•	 directeur/bestuurder

•	 sectorhoofd communicatie (plv. directeur)

•	 rentmeester

•	 sectorhoofd bedrijfsvoering

rayon noord

terreinmedewerkers
schaapskooi

*aankopen/ 
ruimtelijke ordening

*	aankoop- 
administratie

 Sector beheer natuurgebieden en gebouwen i.o.

rayon zuid

terreinmedewerkers
schaapskooi

4 beheerboerderijen

*beheer	natuur-
gebieden

(hoofd terreinbeheer)

Directeur/bestuurder

Raad van Toezicht

rayon noord

timmerman

*	onderzoek	en	 
planning 

(hoofd	O&P)

rayon zuid

timmerman

*	beheer	gebouwen

*	projecten
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Raad	van	Advies

Sector*
bedrijfsvoering

Sector*
communicatie 

*	financiën

*	projectadministratie

*	automatisering/GIS

*	facilitaire	diensten

*	personeelszaken

* PR/voorlichting/ educatie

*vrijwilligerswerk

*	bestuurssecretariaat/receptie

*	begunstigersadministratie

* NB. De sectoren financiën en middelen en communicatie hebben een 
sectorhoofd. De sector beheer natuurgebieden en gebouwen functio-
neert nog als voorheen met 4 afdelingen (aankopen/grondzaken, terrein-
beheer, planning & onderzoek en gebouwen). Deze afdelingen hebben 
nog een hoofd en worden aangestuurd door de directeur. 
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Bijlage 3  Oppervlakte Natuurgebieden in hectaren

Per 31 december 2011

    In Eigendom  In Beheer  
0 Kloosterstraat 0,1236 ha
1 Kampsheide 30,5339 ha 9,1645 ha
2 Scharreveld 293,7997 ha 9,9833 ha
3 De Palms 26,2920 ha
4 Bongeveen 36,2695 ha
5 Takkenhoogte 121,6999 ha 27,3730 ha
6 Hondstong 62,9571 ha 37,0485 ha
7 Reestdal 754,1362 ha 3,3404 ha
8 Stroeten 71,6335 ha
9 Kleibosch 124,0141 ha

10 Hijkerveld 878,7379 ha 26,3074 ha
34,1388 ha

11 Gasterse Duinen 76,6991 ha
12 De Slagen 117,9099 ha 55,1873 ha
13 Smilder Oosterveld 144,9127 ha
14 Nijensleekerveld 30,1760 ha
15 Dalerpeel 199,4525 ha 9,1560 ha
16 Elper Westerveld 39,3130 ha
17 Landgoed	Vledderhof 108,0125 ha 7,3700 ha
18 Landgoed	Vossenberg 428,9223 ha 19,8042 ha
19 Drouwenerzand 222,7445 ha
20 Bouwersveld 91,0627 ha 0,6280 ha
21 Kremboong 72,9478 ha
22 Doldersummerveld 465,6477 ha
23 Uffelter	Binnenveld 110,1692 ha
24 Heidenheim 43,5052 ha 6,7990 ha
25 Landgoed Rheebruggen 284,3838 ha 14,5260 ha

26 Nolderveld 32,4336 ha
27 Nuilerveld 61,7991 ha
28 Steenberger Oosterveld 101,4694 ha
29 Het Groote Zand 163,5255 ha 13,6530 ha
30 Orvelterzand 121,0230 ha
31 Esbosjes Zuidwolde 63,9410 ha 15,8444 ha
32 Boerenveensche	Plassen 421,3788 ha 12,7236 ha
33 Hollandsche	Veld 196,3059 ha 0,7567 ha
34 Hunzedal 1.556,3912 ha 382,7119 ha
35 Zuidoost Drenthe 0,2167 ha
36 Lemferdinge 2,8322 ha
37 Veenhuizen 1,6690 ha
88 Hunebedden, Schans, e.a. 14,3535 ha 22,7770 ha
97 Stichting	Oude	Dr.Kerken  0,0318 ha

Ruilgrond Hunze 7,6030 ha
  

Sub.totaal 7.580,9982 ha 709,3248 ha

In Eigendom en beheer 8.290,3230 ha
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Bijlage 4 Overzicht archeologische objecten

Hunebedden
  
Nummer     Naam           Gemeente      Opp. in ha
D1       Steenbergen       Gemeente Noordenveld  3,10.63
D2       Westervelde       Gemeente Noordenveld   0,07.87
D3,D4      Midlaren        Gemeente Tynaarlo   0,06.80
D9		 	 	 	 	 	 Annen		 	 	 	 	 	 	 	 Gemeente	Aa	en	Hunze	 	 	 0,03.99
D10	 	 	 	 	 	 Gasteren	 	 	 	 	 	 	 	 Gemeente	Aa	en	Hunze	 	 	 0,59.15
D12	 	 	 	 	 	 Eexteres		 	 	 	 	 	 	 	 Gemeente	Aa	en	Hunze	 	 	 0,85.60
D13	 	 	 	 	 	 Eexter	Grafkelder		 	 	 	 	 Gemeente	Aa	en	Hunze	 	 	 0,47.10
D14	 	 	 	 	 	 Eexterhalte	 	 	 	 	 	 	 Gemeente	Aa	en	Hunze	 	 	 1,25.50
D16	 	 	 	 	 	 Balloo		 	 	 	 	 	 	 	 Gemeente	Aa	en	Hunze	 	 	 0,69.47
D17,D18	 	 	 	 	 Rolde-N,	Rolde-Z		 	 	 	 	 Gemeente	Aa	en	Hunze	 	 	 0,82.59
D19,D20	 	 	 	 	 Drouwen-W,	Drouwen	 	 	 	 Gemeente	Borger-Odoorn	 	 2,33.90
D21,D22	 	 	 	 	 Borger	 	 	 	 	 	 	 	 Gemeente	Borger-Odoorn	 	 0,20.20
D23,D24	en	D25		 	 Borger	 	 	 	 	 	 	 	 Gemeente	Borger-Odoorn	 	 1,59.80
D27	 	 	 	 	 	 Borger	 	 	 	 	 	 	 	 Gemeente	Borger-Odoorn	 	 0,83.47
D28,D29	 	 	 	 	 Buinen-N,	Buinen-Z	 	 	 	 	 Gemeente	Borger-Odoorn	 	 0,23.85
  
Cultuurhistorische en oudheidkundige monumenten

Nummer Naam Gemeente  Opp. in ha
1.       Spieker Dwingeloo     Gemeente Westerveld    0,43.01 
2.       Hunenkerkhof      Gemeente Coevorden   0,27.05
3.	 	 	 	 	 	 	 SteenkistenheuvelGasselte		 	 Gemeente	Borger-Odoorn	 	 0,07.80
4.	 	 	 	 	 	 	 Grolloërholt	 	 	 	 	 	 	 Gemeente	Aa	en	Hunze	 	 	 4,64.70
5.	 	 	 	 	 	 	 Balloërkuil	 	 	 	 	 	 	 Gemeente	Aa	en	Hunze	 	 	 0,44.70
6.		 	 	 	 	 	 	 Tumulibos	Rolde		 	 	 	 	 Gemeente	Aa	en	Hunze	 	 	 2,70.22
7.		 	 	 	 	 	 	 Kleibosch-Tichelwerk						 	 	 Gemeente	Noordenveld	 	 	 2	veenterpen
8.        Landgoed Rheebruggen     Gemeente Westerveld   1 motteheuvel

Grafheuvels
		9.		 	 	 	 	 	 Kampsheide	 	 	 	 	 	 	 45	grafheuvels	Celtic	Field
10.       Gasterse Duinen       1 grafheuvel
11.       Hijkerveld        urnenveld bestaande uit 34 elementen
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Celtic	Field
                  2 grafheuvels
12.       Landgoed Hooghalen    18 grafheuvels
13.		 	 	 	 	 	 Landgoed	Vossenberg	 		 	 	 2	grafheuvels
14.		 	 	 	 	 	 Uffelter	Binnenveld			 	 	 	 1	grafheuvel
15.		 	 	 	 	 	 Boerenveensche	Plassen	 	 		 1	grafheuvel
16.		 	 	 	 	 	 Tumulibos/Kampsheide		 	 	 30	grafheuvels
17.		 	 	 	 	 	 Landgoed	Vledderhof	 		 	 	 2	grafheuvels
18.		 	 	 	 	 	 Bouwersveld/Koelingsveld	 		 	 6	grafheuvels	

Schansen

Naam        Gemeente       Opp. In ha
Zwartendijksche Schans   Gemeente Noordenveld  3,55.70
Katshaarschans	 	 	 	 	 Gemeente	Coevorden	 	 	 9,35.15
Emmerschans      Gemeente Emmen   2,44.80
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Bijlage 5 Overzicht beelden en zwerfstenen in eigendom

Nationaal Beeldenpark Havixhorst

Naam beeld       kunstenaar      eigendom
Tabita         Eddy Roos      september 2000
Majoor	O.	 	 	 	 	 	 	 Jos	van	Riemsdijk	 	 	 	 2001
Piet	Esser	 	 	 	 	 	 	 	 Jan	Buys	 	 	 	 	 	 	 augustus	2001
A.	Alberts		 	 	 	 	 	 	 Bertus	Sondaar	 	 	 	 	 mei	2006
Roland Holst       Charlotte van Pallandt   mei 2006
Bertus	Sondaar	 	 	 	 	 	 Pieter	d’Hont		 	 	 	 	 oktober	2006
Simon Wiesenthal     Eric Claus       2007
Europa en de stier     Eric Claus       2007
Ro Morgendorff      Piet Esser       augustus 2009
Ro Morgendorff      Charlotte van Pallandt   augustus 2009
Liesbeth        Eddy Roos      augustus 2009

Beeld voor de tuin Lemferdinge 

Naam beeld   kunstenaar    eigendom   gekregen van
Doorkijk	 	 	 	 Gerard	Höweler	 	 	 april	2002	Mw.		 	 W.	Janssen	en	Mw.	M.	Maas		

Zwerfstenenbeelden op de Drentse Hondsrug 
In eigendom sinds april 2002

Naam beeld        kunstenaar     locatie 
De Gewichtheffer      Ton	Kalle	 	 	 	 	 	 Nabij	Drouwen
Steen met vierkant gat     Gerard Howeler    In centrum dorp Ees
Ode aan de zon       Rob Schreefel    In het schapenpark van het Odoornerveld
Mental	Map	 	 	 	 	 	 	 	 Petra	Boshart		 	 	 	 In	het	Hunzebos,	nabij	recreatiepark	Hunzebergen
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Naam Adres Plaats Soort
Boerderij	Rheebruggen		(R) Rheebruggen 6 Ansen Boerderij
Beheersboerderij	Rheebruggen	(R) Rheebruggen 8 Ansen Boerderij
Beheersboerderij	Rheebruggen Rheebruggen 8 Ansen Kapschuur
Boerderij	De	Horst Rheebruggen 10 Ansen Boerderij
Boerderij	De	Horst Rheebruggen 10 Ansen Kapschuur
Boerderij	De	Horst Rheebruggen 10a Ansen Schaapskooi
Tuinmanswoning (R) Kloosterstraat	3 Assen Woonhuis
Hoofdkantoor HDL (G) Kloosterstraat	5 Assen Woonhuis
Hoofdkantoor HDL  (P) Kloosterstraat	7 Assen Woonhuis
Hoofdkantoor HDL (P) Kloosterstraat	9 Assen Woonhuis
Kantoor		(G) Kloosterstraat	11 Assen Woonhuis
NH	Kerk	(R) Hoofdweg 186 Bovensmilde Kerk
Woning	Bronnegerveen Gasselterstraat 5 Bronnegerveen Woonhuis
Rode Schuur Steigerwijk 88 Dalen Schuur
Zwarte Schuur Steigerwijk 23 Dalerpeel Schuur
Camping De Havixhorst  Schiphorsterweg 9a De Schiphorst Bedrijfsgebouw
Boerderij	De	Broekhorst Schiphorsterweg 11 De Schiphorst Boerderij
Boerderij	Lindenhorst	(R) Schiphorsterweg 13 De Schiphorst Boerderij
De Lindenhorst (R) Schiphorsterweg 15 De Schiphorst Boerderij
Arbeiderswoning Schiphorsterweg 17 De Schiphorst Woonhuis
Drieling Woning Schiphorsterweg 19 De Schiphorst Woonhuis
Drieling Woning Schiphorsterweg 23 De Schiphorst Woonhuis
Boerderij	De	Braamskamp Schiphorsterweg 20 De Schiphorst Boerderij
Boerderij	De	Braamskamp Schiphorsterweg 20 De Schiphorst Kapschuur
Boerderij	De	Lokkenkamp Schiphorsterweg 24 De Schiphorst Boerderij
Tuinmanswoning (R) Schiphorsterweg 32 De Schiphorst Woonhuis
Tweeling Woning Schiphorsterweg 32a De Schiphorst Woonhuis
Tweeling woning Schiphorsterweg 32b De Schiphorst Woonhuis
Tweeling woning Schiphorsterweg 32a/b De Schiphorst Kapschuur
De Havixhorst (R) Schiphorsterweg 34-36 De Schiphorst Havezathe
De Havixhorst Schathuis (R) Schiphorsterweg 34-36 De Schiphorst Schathuis
De	Havixhorst	Koetshuis	(R) Schiphorsterweg 34-36 De Schiphorst Koetshuis
Boerderij	De	Lokkerij Schiphorsterweg 28 De Schiphorst Boerderij
Lutje Lokkerij Schiphorsterweg 28 De Schiphorst Keuterij
Boerderij	‘t	Ende	(R) Stapelerweg 20 De Wijk Boerderij
Boerderij	’t	Ende Stapelerweg 20 De Wijk Open kapschuur
Boerderij	‘t	Ende	 Stapelerweg 20a De Wijk Boerderij
Het Schultehuus (R) Brink	7 Diever Woonhuis
Beheersboerderij	Sophia	Hoeve	 Huenderweg 2 Doldersum Boerderij
Beheersboerderij	Sophia	Hoeve	 Huenderweg 2 Doldersum Kapschuur
Uitkijktoren Doldersummerveld Boylerstraat	2	 Doldersum Kijktoren
Boerderij	Huender	Hoeve	 Huenderweg 1 Doldersum Boerderij
Boerderij	Huender	Hoeve	 Huenderweg 1 Doldersum Schaapskooi
Boerderij	Huender	Hoeve	 Huenderweg 1 Doldersum Open kapschuur
Pomphuis Eexterveen Elzenmaat Eexterveen Pomphuisje
Boerderij	Tichelwerk	 Moleneind 4 Foxwolde Boerderij
Werkschuur Gasteren  Oosteinde 5 Gasteren Schuur
De Mulderij (P) 	 Broek	62	 Gieterveen	 Molenaarswoning
De Eendracht (R) 	 Broek	64	 Gieterveen	 Molen
Kerk	Gieterveen	(P) 	 Broek	2	 Gieterveen	 Kerk

Bijlage 6  Gebouwen

Stichting Het Drentse Landschap
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Naam  Adres Plaats Plaats
Landgoed Diependal Oranjekanaal NZ 48 Hijken Woonhuis
Vakantiewoning	Witte	Huisje Oranjekanaal NZ 50 Hijken Woonhuis
Schaapskooi Hoogersmilde Vaartweg	 Hoogersmilde Schaapskooi
Schaapskooi Ensink Hijkerweg Hooghalen Schaapskooi
Kapschuur	Hijkerveld Hijkerweg Hooghalen Kapschuur
Bezoekerscentrum	Hijkerveld Hijkerweg Hooghalen Hooikiep
Landgoed Hooghalen Hijkerweg 10 Hooghalen Boerderij
Het Hertenhuisje Hijkerweg 12 Hooghalen Woonhuis
De Scheperij Hijkerweg 14 Hooghalen Bedrijfswoning
De Scheperij Hijkerweg 14 Hooghalen Kapschuur
Keuterij	van	Goor Schrapveen 13 Linde Keuterij
Boerderij	Eesinge	(G) Hoogeveenseweg 27 Meppel Boerderij/Schuur
Keuterij	Midlaren	(R) Schutsweg 40 Midlaren Keuterij
Keuterij	Midlaren		(R)	 Schutsweg 40 Midlaren Kapschuur
Egberts Lent (R) Hunzeweg 30 Nieuw	Annerveen Boerderij
Wilms	Boo Europaweg 76 Nieuw Schoonebeek Woonhuis
Wilms	Boo Europaweg 76 Nieuw Schoonebeek Vakantiewoning
Vogelkijkhut	Oranje	 Oranje 60 Oranje Kijkhut
Pomphuis Leemdijk Leemdijk Oranje Pomphuisje
Pomphuis Oranjekanaal Oranjekanaal Oranje Pomphuisje
Kinderactiviteiten	centrum	(R) Brugstraat	2 Orvelte Boerderij
Kinderactiviteiten	centrum Brugstraat	2 Orvelte Kapschuur
Toiletten Orvelte Brugstraat	3 Orvelte Schuur
Woning	Brugstraat Brugstraat	15 Orvelte Woonhuis
Werkplaats/kantoor Orvelte Brugstraat	17 Orvelte Bedrijfsgebouw
De Drenthehof (R) Dorpsstraat 1 Orvelte Boerderij
De Drenthehof (R) Dorpsstraat 1 Orvelte Schaapskooi
De Tingieterij (R) Dorpsstraat 2 Orvelte Boerderij
Het Ottenshuus (R) Dorpsstraat 3 Orvelte Boerderij
Het Ottenshuus (R) Dorpsstraat 3a Orvelte Bijschuur
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
Het Tolhuisje (R) Dorpsstraat 10 Orvelte Tolhuis
Brandweerschuur	Orvelte Flintenweg	 Orvelte Brandweerschuur
Het Hoolhuus (R) Flintenweg	2 Orvelte Boerderij
Het Hoolhuus Flintenweg	2 Orvelte Varkensstal
Het Hoolhuus (R) Flintenweg	2 Orvelte Schaapskooi
De	Börckerhof	II	(R) Flintenweg	4 Orvelte Boerderij
De	Börckerhof	III Flintenweg	4a Orvelte Schaapskooi
De	Börckerhof	I	(R) Flintenweg	6 Orvelte Boerderij
De	Bruntingerhof	(R) Flintenweg	8 Orvelte Boerderij
De	Bruntingerhof	(R	) Flintenweg	8 Orvelte Bakspieker
De	Flintenhof	 Flintenweg	10 Orvelte Schuur
De Houtsnijder Melkwegje 1 Orvelte Boerderij
Het	Jachthoes	(R	)	 Melkwegje 2 Orvelte Boerderij/Voorhuis
De Melkfabriek (R) Melkwegje 3 Orvelte Melkfabriek
De Melkfabriek (R ) Melkwegje 3 Orvelte Bijschuur
Grafisch	Proeflokaal Melkwegje 5 Orvelte Schuur
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Naam  Adres Plaats Plaats
Gereedschapschuur Orvelte Melkwegje Orvelte Gereedschapschuur
Evenementen Podium Schapendrift Orvelte Podium
Schaapskooi I Schapendrift 2 Orvelte Schaapskooi
Schaapskooi II (R ) Schapendrift 2 Orvelte Schaapskooi
De Schapendrift Schapendrift 3 Orvelte Boerderij
De Garmingehof (R) Schoolstraat 1 Orvelte Boerderij
Cafe Warmolts (R) Schoolstraat 2 Orvelte Café / 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
Boerderij	Kamps	(R) Kamps	1 Rolde Boerderij
Keuterij	’t	Haantje Anholt	10 Ruinen Boerderij
Keuterij	’t	Haantje Anholt	10 Ruinen Bijgebouw
Keuterij	Ghysselte Gijsselterweg 11 Ruinen Boerderij
Boerderij	Pol’s	Stee	(R)	 Dr. Larijweg 124 Ruinerwold Boerderij
Keuterij	“De	Kosterij” Dijkhuizen 114 Ruinerwold Boerderij
Boerderij	Everts Secteweg 21 Stuifzand Boerderij
Het	Kleinste	Huisje Secteweg 36 Stuifzand Keuterij
Woning	Amshoff	’s	Bosch Wijsterseweg 154 Stuifzand Woonhuis
Boerderij	De	Nije	Kamp	(R) Anserweg	8 Uffelte Boerderij
Vervenershuis	Valthermond	(R) Zuiderdiep 22 Valthermond Boerderij
Klein	Soestdijk	(R) Hoofdweg 118 Veenhuizen Bedrijfsgebouw
Beheersboerderij	De	Pieperij	(P) Pieperij 7 Veeningen Boerderij
Schuur	Vledderhof Vledderhof	2 Vledder Schuur
Het Schepershuisje Pieterbergweg 24 Westerbork Keuterij
Beheercentrum	De	Pieterberg Pieterbergweg 26 Westerbork Kantoor/werkplaats
De	Vossenberg Hamveld 1 Wijster Woonhuis
Landhuis	De	Vossenberg Hamveld 3 Wijster Landhuis
Eveline Hoeve Hamveld 5 Wijster Boerderij
Boerderij	Witte	Venen	 Hamveld 8 Wijster Woonhuis
Bezoekerscentrum	De	Blinkerd Vamweg	7 Wijster Bedrijfsgebouw
Boerderij	 Kerkweg	2 Yde Boerderij
Voorm.	Synagoge	Zuidlaren	(R) Zuiderstraat 1 Zuidlaren Kerk
Boerderij	Rabbinge Rabbinge 1 Zuidwolde Boerderij
Boerderij	De	Holtberg Rabbinge 3 Zuidwolde Boerderij
Boerderij	De	Zwarte	Kaat Rabbinge 4 Zuidwolde Boerderij
Beh.	boerderij	De	Uilenburcht	(P) Rabbinge 7 Zuidwolde Boerderij
Beheersboerderij	De	Uilenburcht	 Rabbinge 7 Zuidwolde Kapschuur
Boerderij	De	Wildenberg Wildenberg 1 Zuidwolde Boerderij
Boerderij	De	Wildenberg Wildenberg 1 Zuidwolde Vakantiewoning

(R) = Rijksmonument
(P) = Provinciaal monument
(G) = Gemeentelijk monument
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Bijlage 7 Deelname aan overlegstructuren

Het Drentse Landschap participeert in een groot aantal reguliere overleggen. 
Hieronder volgt een overzicht: 

•	 Aankopersoverleg
•	 Archeologische	Monumentenwacht	(AMW)
•	 Atelierraad	Mooi	Drenthe
•	 Begeleidingscommissie	Cultuurtoerisme
•	 Beheerdersoverleg	SNL
•	 Bestuur	KNHM	Afdeling	Drenthe
•	 Bestuur	Stichting	Beeldenpark	De	Havixhorst
•	 Bestuur	Stichting	FaunaBeheerEenheid	Drenthe
•	 Bestuurlijk	Overleg	Gedeputeerden
•	 Bestuurlijk	Overleg	Hunze	en	Aa’s
•	 Bestuurlijk	Overleg	Noorderzijlvest
•	 Bestuurlijk	Overleg	Reest	en	Wieden
•	 Boermarke	Midlaren
•	 Bond	Heemschut
•	 Commissie Onderzoek Natuurlijk milieu in Drenthe
•	 Culturele Raad Eelde
•	 DE	LANDSCHAPPEN
	 -	 Algemeen	Bestuur	 
 - Directeur Rentmeester Overleg 
	 -	 Voorlichters	Overleg 
 - Oecologen beheerdersoverleg 
•	 Directeuren Overleg Drenthe (DOD)
 - Personeelsconsulenten
 - Communicatieadviseurs
•	 Drents	Actie	Overleg	(DAO)
•	 Drents-Friese	Wold	Nationaal	Park	(DFW)
 - Overlegorgaan 
	 -	 Redactiecommissie	Bladwijzer	en	Natuurkrant
	 -	 Werkgroep	Educatie	&	Voorlichting
	 -	 Werkgroep	Beheer	en	Onderzoek
 - Werkgroep Recreatie
	 -	 Werkgroep	Verdroging/Hydrologie
•	 Drents Particulier grondbezit
•	 Drents Plateau
 - Monumentencommissie
 - Monumentenoverleg
 - Platform Monumentenorganisaties
•	 Gebiedsproces Uffelte-Ruinen
•	 Gezondheidsdienst voor dieren (GD)
•	 Ecoductenoverleg
•	 Federatie	Instandhouding	Monumenten	(FIM)
•	 Hunebedden	Beheer	Groep
•	 Gebiedscommissies	Reest	&	Zuidwest	Drenthe:
 - Gebiedscommissie 
 - Projectgroep
 - Samen over de Reest
 - Water op maat
 - Stadsrand Meppel projectgroep
Geopark de Hondsrug
 - Stuurgroep
 - Projectgroep
•	 Hunzedal:
 - Gebiedscommissie
 - Projectgroep
 - Deelgebiedcommissies
	 -	 Kavelruil	adviescommissie	Hunze
	 -	 Projectgroep	introductie	Bever	Hunzedal
 - Projectgroep Lofar
 - Projectgroep Tusschenwater
 - Projectteam
 - Overleg Informatiecentrum Hunzevallei 
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 - Partnersoverleg Noordma
	 -	 Projectgroep	Achterste	Diep 
 -     Projectgroep Torenveen
 - Projectgroep Gorecht West
 - Projectgroep Noordma/Oude Weer/Mandenlanden
	 -	 Werkgroep	Recreatie	&	Toerisme	Hunzedal
	 -	 Werkgroep	Marketing	&	Promotie	Hunzedal
	 -	 Werkgroep	Natuurbeleving	&	Educatie	Hunzedal
	 -	 Werkgroep	LOFAR-tafel
•	 IVN	consulentschap
•	 Jeneverbesgilde
•	 Klankbordgroep	bestemmingsplan	buitengebied	gemeente	Meppel
•	 Klankbordgroep	Erfgoedkwartier	Assen
•	 Kwaliteitsimpuls	Westerveld
•	 Landinrichtingscommissies:
	 -	 RVK	Laaghalen	
	 -		 RVK	Odoorn
	 -	 Bestuurscommissie	Zuidwolde	Zuid/Zuidwolde	Noord/Beneden	Egge 
 - Herinrichting Roden Norg
•	 Molenstichting Drenthe
•	 Monumentenwacht
•	 Natura 2000
 - Gebiedsgroep Drouwenerzand Natura 2000
 - Gebiedsgroep Havelte Oost Natura 2000
	 -	 Gebiedsgroep	Drents-Friese	Wold
	 -	 Overleg	terreinbeheerders	en	MFD	Natura	2000
	 -	 Projectgroep	Drents-Friese	Wold
 - Projectgroep Zuidlaardermeer
	 -	 Adviesgroep	opstellen	beheerplannen	Natura	2000
•	 Nederlandse	Fokkersvereniging	voor	het	Drents	en	Schoonebeker	Heideschaap	
•	 Nederlandse	Vereniging	Schaapskuddes
•	 Noordelijk Communicatieoverleg Natuurorganisaties
•	 Noordelijk	Overleg	(Drents	Landschap/Fryske	Gea/Groninger	Landschap)
•	 Orvelte 
 - Stichting Orvelte Poort
•	 Overleg	LNV-Noord	(samen	met	NM,	SBB	en	de	drie	Noordelijke	Landschappen)
•	 Voeten	op	Tafel	Overleg	Drenthe	(samen	met	MFD,	NM,	SBB,	IVN,	LS	beheer)
•	 Overleg Stroomgebiedvisies Noord-Nederland
•	 Plaatselijke	Commissie	kerk	Gieterveen	(PC	SODK)
•	 Platform Natuur- en milieucommunicatie
•	 Platform	Programma	Beheer	Noord	Nederland
•	 Project	Natuurlijke	Recreatie	(MFD/Recron)
•	 Projectgroep	Kleibosch
•	 Projectgroep Robuust Witterveld
•	 Projectgroep zoogdierenatlas Drenthe
•	 Projectwerkgroep evaluatie visstandbeheer Hunze
•	 Provinciale Commissie Landelijk Gebied
•	 Provinciaal SNL overleg
•	 Provinciale Commissie Natuurgebieden
•	 RCE
•	 Regulier	Overleg	ROB	en	provinciaal	archeoloog
•	 Stichting	Agrarisch	Erfgoed	Nederland
•	 Stichting	Archeologie	en	Streek
•	 Stichting	Behoud	Cultuurhistorische	waarden	Drentse	Veenkoloniën	
•	 Stichting De Eendracht Gieterveen
•	 Stichting De Eeuwigheid 
•	 Stichting De Nieuwe Wildernis
•	 Stichting Drenthe Plus
•	 Stichting	Grafisch	Erfgoed
•	 Stichting	Oude	Groninger	Kerken
•	 Stichting Peter Nijhoff
•	 Stichting Prograph
•	 Stichting Watertoren Meppel
•	 Stichting Zeldzame Huisdierrassen
•	 Stimuleringsprogramma biodiversiteit
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•	 Subcommissie Robuuste verbinding Sallandse Heuvelrug-Drents Plateau
 - Werkgroep ecoducten Robuuste verbinding Sallandse Heuvelrug-Drents Plateau
•	 Toeristisch Platform Reestdal
•	 Taakgroep	Gebouwen	(SODK)
•	 Verdrogingsforum
•	 Vereniging	Behoud	Synagoge	Zuidlaren	(SODK)
•	 Vereniging	De	Wildernis	
•	 Vereniging	Landleven	Midden-	en	Zuidwest	Drenthe
•	 Vleermuizenwerkgroep	Drenthe
•	 Vlinderstichting	Drenthe 
	 -	 Project	Stuifduinen:	Komma-	en	Heivlinder
	 -	 Project	Heide-	en	Veenvlinders
 - Project Gentiaanblauwtje
•	 Waterbeheer 21e Eeuw
	 -	 Kaderrichtlijn	Water
•	 Werkgroep	Aankopen
•	 Werkgroep	Amfibieën	en	Reptielen	Drenthe	(WARD)
•	 Werkgroep	Beleidskader	ammoniak
•	 Werkgroep Ecohydrologie Reestdal
•	 Werkgroep	Ecologische	verbinding	Vledderveld-	de	Eese
•	 Werkgroep Erfgoed à la Carte
	 -	 Provinciale	commissie	Nationale	Boomfeestdag
•	 Werkgroep	Ecologische	verbinding	Hoogeveensche	Vaart
•	 Werkgroep	Ecologische	verbinding	Wold	Aa/Ruiner	Aa-Reest
•	 Werkgroep	Florakartering	Drenthe	(WFD)
•	 Werkgroep	Harry	de	Vroome	Penning
•	 Werkgroep	Klimaat	en	Droogte
•	 Werkgroep Natte Natuur
•	 Werkgroep	Natuurvisie	Groene	Kijk
•	 Werkgroep Prehistorie
•	 Werkgroep Streek en eigen Natuur Midden Drenthe
•	 Zoogdierenvereniging
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Bijlage 8 Bedrijfssponsoren

per 31 december 2011

ARCADIS	Nederland	B.V.	,	Assen
Architecten	Meppel	,	Meppel
Astron	–	LOFAR,	Dwingeloo
Attero,	Wijster
Barsingerhorn	Consultancy,	Delfzijl
De	Bonte	Wever,	Assen
Bork	Sloopwerken	B.V.	,	Stuifzand
Bureau	B+O	Architecten	B.V.,	Meppel
Concordia	Bouwmaterialenhandel,	Meppel
N.V.	Waterleidingmij.	“Drenthe”	,	Assen
Eelerwoude Noord, Oosterwolde
Elton	B.V.	,	Roden
Ensing	Schilders,	Assen
Fieten	&	Roos,	Hoogeveen
De	Friesland	Zorgverzekeraar,	Leeuwarden
Koninklijke	Drukkerij	Van	Gorcum,	Assen
Grontmij	Drenthe,	Assen
Harwig Installatiegroep, Emmen
Chateauhotel en Restaurant De Havixhorst, De Wijk
Buro	Hollema,	Rolde
Van	Liere	Grafisch	Bedrijf	B.V.,	Emmen
Bouwbedrijf	V.O.F.	Moes,	Dwingeloo
Mueller	Sales,	Assen
Nederlandse	Aardolie	Maatschappij	B.V.,	Assen
Oosterhuis	B.V.,	Nijeveen
Oranja, Meppel
Oranjewoud	Ingenieursbureau	B.V.,	Heerenveen
Bouwbedrijf	Poortman,	Veeningen
Quercus	Boomverzorging	B.V.,	Gasselte
De	Roo	Drenthe	B.V.,	Stadskanaal
Van	Der	Salm	Bouwkundig	teken-	en	adviesbureau,	Dwingeloo
Dick Sjabbens Installatiebedrijf, Diever
Vedder,	Eext
VNO-NCW	Noord,	Groningen
Warenhuis	Vanderveen	B.V.,	Assen
NV	Waterbedrijf	Groningen,	Groningen
Woonconcept, Meppel
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Bijlage 9 Lijst met afkortingen

ACCOORT	 :	Project	Actie	en	Coördinatiepunt	Recreatie	en	Toerisme
ADE	 :	Annermoeras,	Duunsche	Landen,	Elzenmaat
AMW	 :	Archeologische	Monumentenwacht
AOIC	 :	Administratieve	Organisatie	en	Interne	CO
ASTRON	 :	Astronomisch	onderzoek	in	Nederland
ASV	 :	Algemene	Subsidieverordening	(Provincie	Drenthe)	
AVN	 :	Stichting	toerisme	en	recreatie	AVN;	samenwerkingsverband
BBL	 :	Bureau	Beheer	Landbouwgronden
BIP	 :	Beheers-	en	Inrichtingsplan
BIM	 :	Bedrijfsinterne(e)	milieuzorg(systeem)
BMP	 :	Broedvogel	Monitoring	Plot
BOA	 :	Buitengewoon	opsporings	ambtenaar
BOC	 :	Breed	Overleg	Cultuurhistorie
BOKD	 :	Brede	Overleggroep	Kleine	Dorpen
BRIM	 :	Besluit	Rijkssubsidiering	Instandhouding	Monumenten
BRTN	 :	Beleidsvisie	Recreatie	Toervaart	Nederland
CAVO	 :	Culturele	Activiteitenvereniging	Orvelte
CBF	 :	Centraal	Bureau	Fondsenwerving
CBS	 :	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek
CDA	 :	Christen	Democratisch	Appèl
CLG : Commissie Landelijke Gebieden
CLG-AFLO	 :	Commissie	Landelijke	Gebieden	–	Adviescommissie	voor	de	Fysieke	Leefomgeving
COND : Commissie Onderzoek Natuurlijk Milieu Drenthe
CRE : Culturele Raad Eelde
DAO	 :	Drents	Actie	Overleg
DFW	 :	Drents	Friese	Wold	Nationaal	Park
DGC : Drenthe Golf Carrousel
DLG	 :	Dienst	Landelijk	Gebied	(LNV)
DOD : Directeuren Overleg Drenthe
DPM : Drentse Participatie Maatschappij
DRO : Directeuren Rentmeesters Overleg
EDR : Eems Dollard Regio
EGM : Effect gerichte maatregelen
EHS : Ecologisch Hoofdstructuur
EIS : European Invertebrate Study
EOGFL	 :	Europees	Oriëntatie-	en	Garantiefonds	voor	de	Landbouw
EOGFR	 :	Europees	Oriëntatie-	en	Garantiefonds	voor	de	Recreatie
EFRO	 :	Europees	Fonds	voor	Regionale	Ontwikkeling
ELFPO	 :	Europees	LandbouwFonds	voor	Plattelandsontwikkeling	
EU : Europese Unie
FACE	 :	Stichting	Forests	Absorbing	CO2 Emmission
FLORON	 :	Stichting	Floristisch	Onderzoek	Nederland
FSC	 :	Forest	Stewardship	Council
GD : Gezondheidsdienst voor dieren
GeBeVe	 :	Gebiedsgerichte	Bestrijding	Verdroging
GGOR : Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
GGOS : Gebieds Gericht Onderzoeks Systemen
GIS	 :	Geografisch	informatie	systeem
GS : Gedeputeerde Staten
HBD	 :	Herinrichting	Bijzondere	Doelstelling
HBG	 :	Hunebedbeheergroep
HDL : Het Drentse Landschap
HIP : Hippisch Innovatief Platform
HISWA	 :	Nederlandse	Vereniging	van	ondernemingen	in	de	bedrijfsvak	watersport
I	&	R		 :	Identificatie	-	en	registratie	van	runderen	
ICT : Informatie-en Communicatie Technologie
IGOD : Integrale Gebiedsontwikkeling Oude Diep
ILG : Investeringsprogramma Landelijk Gebied 
IP  : Integraal Plan
IPO : Interprovinciaal Overleg
ISM : Instituut Service Management 
ISP : Integraal Structuur Plan
IPR : Investeringspremieregeling regionale projecten
IVN-NME	 :	IVN	Natuur	-	en	Milieueducatie
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JMFonds	 :	Je	Maintiendrai	Fonds
IVOM	 :	Instituut	voor	Volksgezondheid	en	Maatschappelijke	Ontwikkeling
KITS	 :	Premieregeling	kleine	investeringen	in	de	toeristische	sector
KNHM	 :	Koninklijke	Nederlandse	Heidemaatschappij
KNNV	 :	Koninklijke	Nederlandse	Natuurhistorische	Vereniging
Kompas	 :	Kompas	voor	de	toekomst,	ruimte	voor	de	ontwikkeling	van	Noord-Nederland
KRW	 :	Kader	Richtlijn	Water
KWR	 :	Watercycle	Research	Institute
KUN	 :	Katholieke	Universiteit	Nijmegen
KWR	 :	Motorcycle	Research	Institute
LEADER	 :	Europees	programma	voor	plattelandsontwikkeling
LNV	 :	Ministerie	van	Landbouw,	Natuur	en	Voedselkwaliteit
LTO : Land - en tuinbouw organisatie
LOFAR	 :	Low	Frequency	Aray
MER : Milieu Effect Rapportage
MFD	 :	Milieufederatie	Drenthe
MKB	 :	Midden	-	en	kleinbedrijf
MOS : Monumentenoverleg Stichtingen
MPD : Mobiliteitsplan Drenthe
N 2000 : Natura 2000
NAM	 :	Nederlandse	Aardolie	Maatschappij
NBL-Visie		 :	Natuur	-	Bos	en	Landschapsvisie
NBP	 :	Natuurbeleidsplan
NBBT	 :	Nederlands	Bureau	voor	Toerisme
NELIS : Natuur en Landschapsinformatie Systeem
NHI : Nationaal Hunebed Informatiecentrum
NHI : Nieuwe Hanze Interregio
NIOO : Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek
NIVON	 :	Nederlands	Instituut	voor	Volksontwikkeling	en	Natuurvriendenwerk
NM	 :	Vereniging	Natuurmonumenten
NNBT	 :	Noord-Nederlands	Bureau	voor	Toerisme
NO : Natuurontwikkeling
NOM : Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
NOM : Noordma, Oudeweer, Mandelanden
NORT 2000 : Noordelijke Ondernemers Recreatie en Toerisme
NP : Nationaal Park
NPL : Nationale Postcode Loterij
OBN	 :	Overlevingsplan	Bos	en	Natuur
OCW	 :	Ministerie	van	Onderwijs,	Cultuur	&	Wetenschappen
PABK	 :	Provinciale	Adviescommissie	Beeldende	Kunsten
PB	 :	Programma	Beheer
PBCF	 :	Prins	Bernhard	Cultuurfonds
PC : Plaatselijke Commissie
PCO : Provinciale Commissie Omgevingsbeleid
PEB	 :	Provinciaal	Economisch	beleidsplan
PKN	 :	Protestantse	Kerk	in	Nederland
PIP : Periodiek Instandhoudingsplan
PMJP	 :	Provinciaal	MeerJaren	Programma
POG : Provinciaal Overleg Gehandicaptenbeleid
POP : Provinciaal Omgevingsplan
POP : Plattelands Ontwikkelingsplan
PSN : Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer
PvdA	 :	Partij	van	de	Arbeid
PVVV	 :	Provinciale	Vereniging	voor	Vreemdelingen	Verkeer	Drenthe
PVT	 :	Personeelsvertegenwoordiging
RACM	 :	Rijksdienst	voor	Archeologie,	cultuurlandschap	en	monumenten
RAK	 :	Ruilverkaveling	met	Administratief	Karakter
RAVON	 :	Reptielen,	Amfibieën,	Vissen	Onderzoek	Nederland
RCBB	 :	Regionaal	College	voor	de	Behandeling	van	Beheerszaken
RDMZ : Rijksdienst voor de Monumentenzorg
RVK	 :	Ruilverkaveling
RWS : Rijksdienst voor Wegverkeer
RECRON	 :	Vereniging	van	recreatieondernemers	Nederland
REONN : Ruimtelijk -Economische Ontwikkelingsvisie Noord-Nederland
ROB	 :	Rijksdienst	voor	het	Oudheidkundig	Bodemonderzoek
ROM : Ruimtelijke ordening, water en milieu
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RTV	 :	Radio	Televisie	Drenthe
RUG : Rijksuniversiteit Groningen
RvA	 :	Raad	van	Advies
RvT : Raad van Toezicht
RVZ	 :	Raad	voor	Volksgezondheid	&	Zorg
RVZ	 :	Robuuste	Verbindings	Zone
SAN	 :	Subsidieregeling	Agrarisch	Natuurbeheer
SBB	 :	Staatsbosbeheer
SBI	 :	Standaard	Bedrijfsindeling
SBKGD	 :	Stichting	Behoud	Kerkelijke	gebouwen	Groningen-Drenthe
SER : De Wolden
SGB	 :	Subsidie	Gebiedsgericht	Beleid
SGP : Sociaal en Cultureel Planbureau
SN : Subsidieregeling Natuurbeheer
SNL	 :	Subsidieregeling	Natuur	&	Landschap
SNN : Samenwerkingsverband Noord-Nederland
SNP : Samenwerkingsverband Nationale Parken
SODK	 :	Stichting	Oude	Drentse	Kerken
SOVON	 :	Samenwerkende	Organisatie	Vogelonderzoek	Nederland
TBO	 :	Terrein	Beherende	Organisatie
TOWO : Toeristische ontsluiting waardevolle oudheidkundige objecten
TPD : Toeristisch Platform Drenthe
TROP : Toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan
TT-circuit : Tourist Trophy 
VAM	 :	Vuil	Afvoer	Maatschappij
VABO	 :	Vereniging	Algemeen	Belang	Orvelte
VCA	 :	Veiligheid,	Calamiteiten	en	Omstandigheden
VDG	 :	Vereniging	van	Drentse	gemeenten
VFI	 :	Vereniging	Fondsenverwervende	Instelling
VLO	 :	Voorlichters	Overleg
VNO-NCW	 :	Ondernemingsorganisatie
VOFF	 :	Vereniging	voor	Onderzoek	Flora	en	Fauna
VROM	 :	Ministerie	van	Volkshuisvesting,	Ruimtelijke	Ordening	en	Milieubeheer
VSB	 :	Verenigde	Spaarbanken
VZZ	 :	Zoogdiervereniging	(Vereniging	voor	Zoogdierkunde	en	Zoogdierbescherming)
WAC	 :	Wetenschappelijke	Adviescommissie	(HDL)
WAD	 :	Werkgroep	Avifauna	Drenthe
WARD	 :	Werkgroep	Amfibieën	en	Reptielen	Drenthe
WB21	 :	WaterBeheer	21e eeuw
WCL : Waardevol Cultuur Landschap
WFD	 :	Werkgroep	Florakartering	Drenthe
WILG : Wet Inrichting Landelijk Gebied
WMD : Waterleiding Maatschappij Drenthe
WNF	 :	Wereld	Natuurfonds
WOM : Water Op Maat project
WRN : Werkgroep Roofvogels Nederland
WRO : Wet Ruimtelijke Ordening
WUR : Wageningen Universiteit 


