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JAARVERSLAG 2013

Een jaarverslag is een moment van 
terugkijken. Terugkijken naar wat 
goed ging en wellicht wat beter kan, 
om te leren voor de toekomst. Maar 
vooral terugkijken om te genieten. 

Financieel heeft de Stichting 
Landschapsbeheer Drenthe het de 
afgelopen jaren niet slecht gedaan, 
en ook 2013 wordt afgesloten met 
voldoende resultaat. Een financieel 
gezonde organisatie is natuurlijk 
belangrijk, maar de centen zijn niet 
waar het onze stichting om gaat. 
Het gaat om de resultaten van de ac-
tiviteiten door, met en voor u in het 
prachtige landschap van Drenthe.

Voorwoord

U kunt lezen over de landschaps-
projecten De Eese en Nijeveen, over 
het Boerenlandvogelproject bij 
Wapserveen, erven in Hoogeveen 
en brinken in Tynaarlo. Ook over de 
vrijwillige inzet van bewoners; wel-
licht uzelf op de Natuurwerkdag of 
voor het project ‘Groen en Doen’ in 
Assen-Oost.

Ik wens u een goede terugblik en 
daarna vooral een vooruitblik met 
visie!

Erik de Gruijter
Directeur Stichting Landschapsbeheer 
Drenthe
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Paapje

De natuur en de mens laten sporen na in het landschap. Boven-
dien komen er voortdurend nieuwe sporen bij: van pingoruïnes 
en grafheuvels tot houtwallen en knotbomen. Die natuurlijke 
en culturele landschapselementen vertellen verhalen over ons 
landschap. Landschapsbeheer Drenthe leert ons die verhalen 
lezen en stimuleert daarmee het beheer van landschapsele-
menten zodat zij ook in de toekomst een eigen plaats hebben.

Landschapsbeheer Drenthe streeft naar integrale landschaps-
zorg met speciale aandacht voor het verbeteren van leefgebie-
den voor bedreigde en/of streekeigen plant- en diersoorten. We 
hebben de specifieke kennis die nodig is om de leefgebieden 
ook op kleine schaal in stand te houden zoals in boomgaarden 
en groenstroken. Dat verzekert een levend landschap voor de 
toekomst.
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In 2013 werd het ‘bestuur op afstand’ omgevormd tot Raad van Toezicht 
(RvT). De RvT van Landschapsbeheer Drenthe bestond uit vijf leden: Bert 
Wassink (voorzitter), Peter Berendse (penningmeester), Machiel Sol, Wil-
lem Foorthuis en Wim Koeneman. In december 2013 namen Machiel Sol 
en Willem Foorthuis afscheid van de RvT. Zij werden in maart 2014 ver-
vangen door Theo Spek en Jacob Mulder. De raadsleden zijn onbezoldigd. 
De Raad van Toezicht hield zich in 2013 bezig met het belang van de 
continuïteit van de organisatie in verband met de krimp in de beschik-
bare provinciale middelen. De RvT-leden denken mee in dit veranderpro-
ces hoe met de bezuinigingen om te kunnen gaan. Om sterker te staan 
werd tevens aandacht besteed aan een nauwere samenwerking met 
Stichting Het Drentse Landschap. 

Raad van Toezicht Personeel & organisatie

Samen staan we sterk voor het behoud van ons 
mooie landschap. Landschapsbeheer Drenthe bun-
delt daarom haar krachten met burgers, overheden, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Vooral 
de actieve betrokkenheid van bewoners die bewo-
nersinitiatieven starten en zich vrijwillig inzetten 
voor het behoud en onderhoud van hun leefomge-
ving juicht Landschapsbeheer Drenthe toe.

In 2013 richtte Landschapsbeheer Drenthe zich op het 
stimuleren van nieuwe bewonersinitiatieven en het 
koppelen van die initiatieven met projecten vanuit 
de overheid. Op die manier legt Landschapsbeheer 
Drenthe een verbinding tussen overheid en burgers 
om het gezamenlijke doel te realiseren: het behoud 
van het landschap in Drenthe.  

Onze vaste partners zijn provincie en gemeenten, 
de particuliere eigenaren en de meer dan duizend 

vrijwilligers die zich willen inzetten voor hun groene 
leefomgeving. De overheden dienen het collectief 
belang. Zij stellen kaders en doelen en hebben 
middelen om dat te realiseren. Met de provincie en 
twaalf Drentse gemeenten heeft Landschapsbeheer 
Drenthe een jaarlijkse prestatieafspraak, waarin de 
werkzaamheden en de doelen worden vastgelegd. 
Samen met eigenaren en vrijwilligers werken we 
aan het realiseren van de collectieve doelen. We 
verbinden de wensen van bewoners aan de over-
heidsdoelen. De samenwerking wordt vormgegeven 
in projecten. We werken samen met particuliere 
grondeigenaren en andere organisaties, zoals de 
terreinbeheerders Het Drentse Landschap, Staatsbos-
beheer en Natuurmonumenten, maar ook met maat-
schappelijke organisaties zoals BOKD, IVN en de ANV 
Drenthe, die eveneens betrokken zijn bij landschap, 
natuur en leefomgeving. Waar mogelijk verbinden 
we de landschapsdoelen aan sociale doelen.

ALGEMEEN ALGEMEEN

In 2013 waren 16 mensen (13,2 fte) in 
dienst bij Landschapsbeheer Drenthe. 
Ondanks de onduidelijke financiële 
toekomst zijn de mensen zich met hart 
en ziel blijven inzetten voor het behoud 
van de kwaliteit van het landschap. De 
medewerkers worden bezoldigd conform 
de raam-cao Bos en natuur, onderdeel de 
Landschappen. 

http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/projecten
http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/organisatie/raad-van-toezicht
http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/organisatie/medewerkers
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BAKENS IN DE TIJD

De cultuurhistorische waarden van het landschap rondom 
Landgoed De Eese herstellen en behouden. Dit was het doel 
van het project ‘De Eese’ dat eind 2013 na twee jaar werd 
afgerond door Landschapsbeheer Drenthe. Het afwisselende 
ontginningslandschap van bossen, landbouwgronden en 
singels werd behouden door het opknappen van verschillende 
landschapselementen. 

ONTGINNINGSLANDSCHAP
Landgoed De Eese, gelegen in de bossen bij Nijensleek, is 
een jong ontginningslandschap: grootschalig, open en met 
restanten van geïsoleerde vennen, poelen en heideveldjes. De 
eigenaar van het terrein wilde op de landbouwgrond de een-
heid van het landgoed met de bestaande natuur– en cultuur-
historische waarden behouden en verder ontwikkelen. Om 
dit te bereiken schakelde hij de hulp in van Landschapsbeheer 
Drenthe. 

‘TURFGAT’ EN DE ‘BONENBERG’
Het ven “Turfgat” maakte deel uit van de Ezingervenen en was 
in gebruik om turf te steken. Het grotendeels dichtgegroeide 
ven werd weer opengemaakt door bomen te verwijderen. In 
de“Bonenberg”, een dichtgegroeid ven, werd houtopstand 
verwijderd, de afwatering opgeheven en geplagd om de oude 
contouren terug te krijgen. Daarnaast is een fors uitgegroeide 
meidoornhaag van 955 meter weer in oude glorie hersteld. 
Laanstructuren en boerenerven
De laanstructuren in het natuurgebied accentueren het 
rechtlijnige verloop van de wegen en zijn eigendom van de 
Maatschappij van Weldadigheid en Gemeente Westerveld. De 
laanbeplanting is typerend voor het koloniegebied en bestaat 
hoofdzakelijk uit eiken en beuken. Bij het herstel van acht cul-
tuurhistorische boerenerven lag de nadruk op het aanbrengen 
van meidoornhagen, fruitboomgaarden met groentetuinen en 
de aanplant van karakteristieke bomen. 

HERSTEL VAN BRUGGEN
Binnen het project zijn enkele bruggetjes in het Sterrenbos bij 
Frederiksoord vervangen, waardoor de unieke padenstructuur 
is hersteld en weer beloopbaar is. Bovendien is een fietsbrug 
aangelegd over de Schipsloot bij landgoed De Eese om zo een 
recreatieve verbinding te maken vanuit de omliggende dorpen 
naar het landgoed. Hiermee is het prachtige natuurgebied 
beter opengesteld voor publiek. 

SAMENWERKING
Het landschapsproject werd uitgevoerd door Landschapsbe-
heer Drenthe in samenwerking met verschillende grondeigena-
ren, de dorpsgemeenschappen Frederiksoord, Wilhelminaoord 
en Nijensleek en Gemeente Westerveld.  

7
Landschapsproject Nijeveen

BAKENS IN DE TIJD

De gemeente Meppel en Landschapsbeheer Drenthe werken 
al jaren samen aan de kwaliteitsversterking van het land-
schap. Tussen 2011 en 2013 werd de aandacht gevestigd op 
de Nijeveense Polder, een slagenlandschap dat door turfwin-
ning en vervening ontstond. Onder meer door ruilverkaveling 
en schaalvergroting zijn de landschapskenmerken van het 
Nijeveense gebied vervaagd. Met ‘Landschapsproject Nijeveen’ 
voorkomt Landschapsbeheer dat deze vervaging verder door-
zet in de toekomst. 

LANDSCHAP VAN NIJEVEEN
Wegbeplanting en meerdere ruilverkavelingsingels met boom-
soorten zoals de es en eik zorgen voor de huidige inrichting van 
het slagenlandschap. Zo zag het er een eeuw geleden, voordat 
de ruilverkaveling halverwege de twintigste eeuw begon, niet 
uit. Toen waren er in de omgeving nog elzensingels en sloten 
te bekennen die de lange, smalle kavels van elkaar scheidden. 
Twee van de drie griften, kanalen die in de Middeleeuwen 
werden gegraven om turf naar Meppel te kunnen afvoeren, zijn 
nog aanwezig in het landschap, hoewel van de Kolderveense 
Oostergrift tegenwoordig alleen het zuidelijke deel is overge-
bleven. 

BETROKKENHEID VAN INWONERS
Voor het verwezenlijken van het project probeerde Landschaps-
beheer Drenthe zoveel mogelijk de inwoners van Nijeveen bij 
de uitvoering van het landschapsproject te betrekken. Met 
agrariërs, grondeigenaren en particulieren stelde Landschaps-
beheer een individueel werkplan op voor de aanleg, het herstel 
en beheer van landschapselementen op hun erf. 

NATUURPARK
Leerlingen van het AOC Terra in Meppel kregen de opdracht een 
plan te maken om het Van der Woude park om te vormen tot 
een natuurpark. Daarvoor is een grote poel gegraven, bosscha-
ges zijn opgeknapt en wandelpaden aangelegd. De leerlingen 
coördineerden het werk van de aannemer en voerden tevens 
een deel van de werkzaamheden zelf uit. 

KENNISOVERDRACHT
In 2013 voerden de Nijeveense inwoners en Landschapsbeheer 
Drenthe de laatste werkzaamheden uit. Streekeigen plantsoor-
ten zoals de meidoorn en lijsterbes werden geplant en Land-
schapsbeheer Drenthe gaf enkele cursussen over boerenerven 
en het snoeien van fruitbomen. Door die kennisoverdracht kun-
nen de bewoners en grondeigenaren de landschapselementen 
op hun erf in de toekomst onderhouden. 

 Financiers: Provincie & Gemeente Westerveld  Financiers: Provincie & Gemeente Meppel

http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/landschapsproject-de-eese/215
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een deel van de werkzaamheden zelf uit. 

KENNISOVERDRACHT
In 2013 voerden de Nijeveense inwoners en Landschapsbeheer 
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http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/landschapsproject-de-eese/215
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Onder andere door achterstallig landschapson-
derhoud, intensiever landgebruik en de moderne 
tuininrichting van boerenerven verliest Wapserveen 
niet alleen het cultuurhistorische karakter, maar ook 
de aanwezigheid van boerenlandvogels. 

VERSTERKING CULTUURHISTORISCH LANDSCHAP
Om verdere achteruitgang van het streekeigen 
landschapskarakter te voorkomen en de leefomge-
ving voor de boerenlandvogels te verbeteren, 
startten de Boermarke Wapserveen en Landschaps-
beheer Drenthe het project ‘Boerenlandvogels en 
landschap Wapserveen’. Dit project is vervolgens 
samen opgepakt met het project landschappelijke 
gebiedsontwikkeling Wapserveen van de gemeente 
Westerveld. 

VOGELVRIENDELIJKER ERF
Begin 2013 bezocht Landschapsbeheer Drenthe de 
erven van zo’n twintig bewoners in Wapserveen. 
Rekening houdend met de cultuurhistorische waar-
den keek Landschapsbeheer samen met de grond-
eigenaren hoe hun erf op vogelvriendelijke manier 
ingericht en beheerd kan worden. Het beheeradvies 
en de te nemen maatregelen, zoals het aanplanten 
van een boomgaard of de aanleg van poelen, 
verwerkte Landschapsbeheer in een adviesrapport 
voor de participerende erfeigenaren. 

PLAATSING VAN VOGELNESTKASTEN
Een inventarisatie van de benodigde en gewenste 

Hoe is het gesteld met de aanwezigheid 
van weidevogelsoorten in Drenthe? Om 
hier achter te komen voert Landschaps-
beheer Drenthe het BMP-onderzoek 
(Broedvogel Monitoring Project) uit bin-
nen het Collectief Weidevogelbeheer. De 
monitoring richt zich op de verspreiding 
en dichtheden van weidevogelsoorten in 
vijf Drentse weidevogelgebieden. In 2013 
is een tussenbalans opgemaakt op basis 
van deze monitoringsgegevens waarmee 
de realisatie van de beleidsdoelen van 
het Natuurbeheerplan van de Provincie 
Drenthe wordt getoetst. 
 
WEIDEVOGELTELLING
Tussen 1 april en 15 juni 2013 voerden 
Landschapsbeheer Drenthe samen met 
vrijwilligers van het Collectief Weide-
vogelbeheer en inventarisatiebureau 
‘Bureau Dillerop Natuuradvies’ telronden 
uit. Zo werden de aanwezige weidevogel-
soorten in kaart gebracht in de natuurge-
bieden Wapserveen, Klatering, Masloot, 
Breevenen en het Drostendiep. 

MINIMAAL 75 PAREN
Het Natuurbeheerplan van de Provincie 
heeft voor de meting van het aantal aan-
wezige weidevogelsoorten per gebied 
een minimale dichtheid van 75 paren per 
100 hectare grond vastgesteld. Elke wei-
devogelsoort heeft een wegingsfactor 
toegekend gekregen op een schaal van 1 
tot 5. Zo heeft het zeldzame Paapje een 
wegingsfactor 5, terwijl de algemenere 
Kievit een wegingsfactor 1 heeft. 

ONDERBEVOLKING
Op basis van de wegingsfactoren is 
vastgesteld dat de gebieden Masloot en 
Breevenen onderbevolkt zijn voor wat be-
treft weidevogels. Beide gebieden komen 
uit op 35 paren per 100 ha. Aanzienlijk 
lager dan de minimum gestelde eis van 
75 paren. Dit lage aantal komt mede 
doordat Masloot en Breevenen verhou-
dingsgewijs meer ecologisch ongeschikte 
percelen hebben voor de weidevogels om 
te broeden dan bijvoorbeeld Wapserveen.

GEVARIEERDE 
WEIDEVOGELGEMEENSCHAP
In Wapserveen zijn maar liefst 127 paren 
per 100 ha. aanwezig. In het open gebied 
van de Klatering leeft een gevarieerde 
weidevogelgemeenschap van Veldleeu-
werik, Graspieper en Grutto. Ook delen 
van het Drostendiep komen ruim uit 
boven de gestelde minimumdichtheid 
van 100. 

EINDBALANS
Over twee jaar, in 2015, wordt de eind-
balans opgemaakt in de gebieden en 
kijkt de Provincie waar collectief weide-
vogelbeheer wel of niet zinvol is om zo 
de dichtheid van weidevogelsoorten in 
Drenthe te vergroten. 

CIJFERS

20 Erven
Concrete maatregelen 
voor verbetering 
(voedsel)biotoop

24 Fruitbomen
waaronder appel-, 
peren- en pruimen-
bomen en een 
kersenboom.

29 Vogelnestkasten 
voor onder andere 
steenuilen, kerkuilen, 
huiszwaluwen en 
vleermuizen. 

36 Laanbomen 
zoals zomereiken en 
walnootbomen. 

2 Poelen aangelegd

190m2  
graan- en bloemen-
mengsel.

vogelnestkasten op de erven maakte ook deel uit van 
het advies. Daarbij werd rekening gehouden voor 
welke vogelsoort, bijvoorbeeld de kerkuil, steenuil of 
huiszwaluw, een nestkast geplaatst moest worden 
en op welk erf dit mogelijk was. Landschapsbeheer 
leverde de vogelnestkasten. 

BETROKKEN BEWONERS
Vervolgens startten Landschapsbeheer Drenthe, 
Vogelwacht Uffelte e.o. en de erfeigenaren met de 
uitvoering van het project. De enthousiaste, parti-
ciperende bewoners leverden een eigen bijdrage, 
zowel financieel en/of in eigen werkzaamheid. Denk 
aan het planten van meidoornhagen en boom-
gaarden. Voor het ophangen van vogelnestkasten 
kregen de bewoners hulp van Vogelwacht Uffelte e.o. 
Landschapsbeheer Drenthe gaf de opdracht tot het 
graven en/of opschonen van poelen.

GROTERE INGREPEN
Landschapsbeheer Drenthe inventariseerde ook het 
achterstallig onderhoud van de landschapselemen-
ten buiten de erven en de herstelwerkzaamheden 
die uitgevoerd moeten worden om het cultuurhis-
torisch karakter van Wapserveen terug te brengen. 
In 2014 wordt het landschapsonderhoud op grotere 
schaal uitgevoerd voor de landschapselementen in 
de omgeving van Wapserveen. 

In 2014 start onder andere Landschapsbeheer Dren-
the met een vervolgproject in Wapserveen.

RUIMTE VOOR PLANT EN DIER

Monitoring Collectief weidevogelbeheer

 Financiers: Provincie, 

 Gemeente Westerveld & 

 Nationale Postcode Loterij

 Financier: Provincie 

http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/omgeving-wapserveen-wordt-opgeknapt/287
http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/informatie-voor/agrarisch-natuurbeheer/collectief-weidevogelbeheer
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.provincie.drenthe.nl%2Fpublish%2Fpages%2F91235%2Fnatuurbeheerplan_drenthe_versie_2014.pdf&ei=67qNU-C3HYnHOYy3gHA&usg=AFQjCNHJEGmFmt1fSl9mz-istHN0qJuTxA&b
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http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/omgeving-wapserveen-wordt-opgeknapt/287
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Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) heeft in Drenthe 
diverse waterwingebieden in haar bezit. Binnen deze ter-
reinen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan natuur- en 
landschapsbeheer. Landschapsbeheer Drenthe voert in 
opdracht van de WMD flora- en faunaonderzoek uit op de 
WMD-terreinen in een cyclus van 3-4 jaar. 

VASTLEGGEN VAN SOORTWAARDEN
Belangrijkste doelstelling van het onderzoek is het vastleggen 
van de aanwezige flora- en faunasoorten. Deze informatie 
biedt een belangrijk handvat voor het juiste beheer van het 
terrein. In 2013 heeft Landschapsbeheer Drenthe in opdracht 
van WMD de natuurwaarden van wingebieden bij het Valther-
bos, Noordbarge, Kruidhaars (Sleen) en Holtien (Hollandsche-
veld) in kaart gebracht. 

MEER WAARNEMINGEN
Ten behoeve van het vegetatieonderzoek zijn vegetatieopna-
men gemaakt en is het onderzoek in de permanente kwadran-
ten (PQ’S) herhaald. In de grotere terreinen als het Valtherbos 
en Noordbarge zijn alle broedvogels geïnventariseerd volgens 
de gestandaardiseerde richtlijnen van Sovon Vogelonderzoek 
Nederland. Tijdens het vegetatie- en broedvogelonderzoek zijn 
ook aanvullende waarnemingen verzameld van zoogdieren, 
dagvlinders, libellen en amfibieën.

ONTWIKKELING NATUURWAARDEN
De inventarisaties van Landschapsbeheer Drenthe leverden 
vindplaatsen op van bijzondere planten zoals wilde tijm, kleine 
pimpernel, bevertjes, grasklokje en steenanjer. In het gebied 
Noordbarge is ook een aantal nieuwe soorten aangetroffen 
rond het opgeschoonde ven en de bezinkputten. Zo werden de 
dodaars, rietgors, kleine karekiet en bijeneter waargenomen. 
Op basis van de inventarisatie zijn per terrein aanbevelingen 
voor het uit te voeren beheer gedaan. Landschapsbeheer Dren-
the hoopt hiermee dat de WMD de natuurwaarden in haar 
terreinen nog verder kan ontwikkelen. 

11
Flora- en faunaonderzoek op terreinen van Waterleidingmaatschappij Drenthe

 Financier: WMD
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Brinken waren vroeger verzamelplaatsen voor het vee van boe-
ren. Later dienden ze als ontmoetingsplek voor dorpsbewoners 
waar markten en feesten werden gehouden. Deze cultuurhis-
torische waarde van de Drentse brinken wil Landschapsbeheer 
Drenthe behouden. Samen met de inwoners werd het 
‘Brinkenproject Tynaarlo’ gestart.  

SAMENHANG BOERENERF EN BRINK
De plannen voor het herstel van de twee brinken zijn mede 
tot stand gekomen door samenwerking met de plaatselijke 
werkgroep, bestaande uit twee bewoners, een agrariër en 
dorpsvertegenwoordiger van Tynaarlo. Landschapsbeheer 

zorgde ervoor dat de samenhang werd teruggebracht tussen 
de Brink, boerenerven en landschapselementen in de directe 
omgeving. Hiervoor werden onder andere boomgaarden en 
heggen aangelegd. 

ONDERHOUD GAAT DOOR
Het beheer en onderhoud van de brinken en erven zal in de 
toekomst doorgaan. Landschapsbeheer Drenthe wil daarom 
samen met de bewoners een vrijwilligersgroep oprichten om 
het toekomstig onderhoud van deze landschapselementen te 
waarborgen.

Ervenproject Hoogeveen

MAAK JE ERF GOED

Halverwege 2012 is Landschapsbeheer 
Drenthe samen met de gemeente 
Hoogeveen gestart met het project 
‘Kwaliteitsimpuls kleine landschapsele-
menten Hoogeveen’. Om authentieke 
landschapselementen terug te brengen, 
kregen inwoners van het buitengebied 
van Hoogeveen advies en plantgoed van 
Landschapsbeheer Drenthe. De interesse 
hiervoor was erg groot. In totaal zijn 32 
erven opgeknapt in het streekeigen ka-
rakter van het hoogveenontginning- en 
esdorpenlandschap van Hoogeveen.

TWEE LANDSCHAPPEN
Veensloten, wegbeplanting en bosperce-
len op afgegraven hoogveen kenmerken 
het hoogveenontginningslandschap 
rondom Hoogeveen. In de richting van 
Stuifzand, Alteveer of Pesse en Fluiten-
berg, verandert dit landschap langzaam 
in een esdorpenlandschap waar voorna-
melijk houtwallen, boomgaarden, poelen 
en meidoornhagen het landschap bepa-
len. Samen met de enthousiaste grond-
eigenaren bracht Landschapsbeheer 
Drenthe deze authentieke landschapsele-
menten van beide landschappen terug in 
de omgeving van Hoogeveen.  

POELEN EN MEIDOORNHAGEN
Met de 32 grondeigenaren stelde Land-
schapsbeheer individuele werkplannen 
op die in 2013 werden uitgevoerd. Elk 
werkplan is gericht op het herstel van 
het sobere en functionele karakter van 
de erven. Zo werden er onder andere 
fruitbomen aangeplant, meidoornhagen, 
houtsingels en bomenrijen en –lanen 

aangelegd. Niet streekeigen bomen en 
struiken, waaronder de laurierkers en 
conifeer, werden verwijderd. Deze passen 
namelijk niet in een hoogveen- of esdor-
penlandschap. 

VRIJWILLIGE INZET 
De grondeigenaren voelden zich erg 
betrokken bij het project en voerden 
alle werkzaamheden zelf uit. Bovendien 
zorgen de grondeigenaren voor het ver-
volgonderhoud van hun nieuw ingerichte 

erven. Hoe ze voor dit onderhoud kunnen 
zorgen staat beschreven in hun individu-
ele werkplan. Zo blijft het karakteristieke 
esdorpen- en hoogveenontginningsland-
schap in de toekomst gewaarborgd. 

 Financiers: Provincie & Gemeente Tynaarlo

 Financiers: Provincie & Gemeente Hoogeveen

http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/brinkenproject-tynaarlo/250
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14 15
Vrijwilligerswerk/burgerparticipatie algemeen

DAT DOEN WE SAMEN

In 2013 hebben actieve 
bewoners en betrokken 
vrijwilligers bij Land-
schapsbeheer Drenthe 
weer veel bijgedragen 
aan de zorg van ons 
mooie landschap in 
Drenthe. Wij zijn erg blij 
om te zien dat steeds 
meer inwoners, zowel 
jong als oud, zich vrijwil-
lig willen inzetten voor 
het natuurbehoud en 
–onderhoud. Hieronder 
een paar voorbeelden 
van hoe die betrokken-
heid van bewoners eruit 
ziet.

SAMENWERKING 
KINDERDAGVERBLIJF
Landschapsbeheer 
Drenthe wil kinderen 
al jong kennis laten 
maken met de natuur. 
Daarom hebben we 
in 2013 voor het eerst 
samengewerkt met een 
kinderdagverblijf uit As-
sen. Onder professionele 
begeleiding snoeiden de 
kinderen onder andere 
takjes waarvan ze uit-
eindelijk een mooie hut 
bouwden. 

SCHOOLMOESTUINEN
Ook basisschoolkinde-
ren maken kennis met 
natuur en dan vooral 
met gezond, biologisch 
voedsel. Zo hielp Land-
schapsbeheer basis-
scholen in Echten en 
Nieuw-Dordrecht onder 
andere een schoolmoes-
tuin aan te leggen. Deze 
wordt nu onderhouden 
door de basisschoolkin-
deren. 

NATUURLIJK VOEDSEL 
Men hecht waarde 
aan vers voedsel uit de 
natuur. Vooral het zelf 
plukken van eetbare 
gewassen groeit in po-
pulariteit. Het landelijke 
project ‘Lekker Land-
schap’ van Landschaps-
beheer Nederland en 
Stichting wAarde speelt 
naadloos in op deze 
trend door middel van 
zogenaamde ‘Food-
walks’. Op 5 oktober 2013 
werd de eerste Foodwalk 
georganiseerd door vrij-
willigers en Landschaps-
beheer Drenthe. Tijdens 
de wandeltocht leerde 
men onder begeleiding 
van een deskundige gids 
alles over paddenstoe-
len en andere eetbare 
gewassen in de natuur. 
Vervolgens werd geza-
menlijk een regionaal 
recept bereid met het 
verse voedsel. 

JENEVERBESSTRUWELEN 
OP GELUIDSWAL
In oktober plantten 
medewerkers van destil-
leerderij Hooghoudt 
samen met het Drentse 
Jeneverbesgilde vijftig 
jonge jeneverbesstruwe-
len aan op de geluidswal 
langs de A28 ter hoogte 
van Spier. Het was voor 
het eerst in Nederland 
dat er zo concreet actie 
werd ondernomen om 
deze bedreigde streekei-
gen soort te redden. 
In november is er een 
nieuwe Jeneverbesbri-
gade opgericht in de 
omgeving van Wester-
bork: Jeneverbesbrigade 
Pieterberg. De enthousi-
aste vrijwilligers onder-
houden een particulier 
jeneverbesstruweel op 
de Pieterberg. 

GROEN & DOEN
Samenwerken aan 
meer groen. Dat staat 
centraal in het landelijke 
project ‘Groen en Doen’ 
dat financieel mogelijk 
wordt gemaakt door het 
ministerie van Economi-
sche Zaken. Landschaps-
beheer Drenthe trof dit 
jaar voorbereidingen 
voor een pilot van ‘Groen 
en Doen’ in Assen-Oost. 
Met het project willen 
we de betrokkenheid 
van de stadsbewoners 
met de natuur stimule-
ren en ervoor zorgen dat 
ze uiteindelijk zelf bezig 
gaan met het groener 
maken en houden van 
hun leefomgeving. 

Vitaal Platteland

DAT DOEN WE SAMEN

De provincie Drenthe beloont kansrijke initiatieven van burgers die de kwaliteitsverbetering van 
hun leefomgeving zelf oppakken. In het kader van het programma Vitaal Platteland lanceerde ze 
daarom op 30 oktober 2013 de subsidieregeling ‘Dorpsinitiatieven’. Dit landelijke programma biedt 
burgers financiële steun om hun ideeën te realiseren. Landschapsbeheer Drenthe heeft vrijwilli-
gers- en bewonersgroepen toegeroepen projecten in te dienen bij de provincie Drenthe. 

VEERTIEN VOORSTELLEN
Vanuit de samenwerking Landschapsbeheer, STAMM en BOKD zijn veertien voorstellen ingediend 
met steun van één van de drie organisaties. Twaalf van die voorstellen hebben te maken met land-
schapsonderhoud. Begin 2014 honoreerde de Provincie negen initiatieven, waarvan één initiatief 
affiniteit heeft met landschapsonderhoud. Met de afgewezen voorstellen is Landschapsbeheer 
Drenthe in gesprek hoe die initiatieven toch uitgewerkt kunnen worden, al dan niet binnen ‘Vitaal 
Platteland’. 

 Financiers: 

 Samenwerking kinderdagverblijf & Schoolmoestuinen, 
 hoofdzakelijk door: Provincie, gemeenten en 
 Nationale Postcode Loterij

 Natuurlijk voedsel: Nationale Postcode Loterij

 Jeneverbesstruwelen op geluidswal: Provincie & Hooghoudt

 Groen & Doen: Ministerie van Economische Zaken (EZ)

http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/kinderdagverblijf-pinokkio-op-pad-met-landschapsbeheer-drenthe/264
http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/ondertussen-in-echten/222
http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/natuurspeelplaats-nieuw-dordrecht/214
http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/eerste-foodwalk-zuidwolde-groot-succes/260
http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/hooghoudt-en-jeneverbesgilde-redden-bedreigde-bes/262
http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/nieuwe-jeneverbesbrigade-opgericht/269
http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/groen-en-doen-2013/252
http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/vitaal-platteland/283
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De Natuurwerkdag 
wordt georganiseerd 
door Landschapsbe-
heer Nederland in 
samenwerking met 
Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, IVN 
Vereniging voor natuur- 
en milieu-educatie, 
Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie (NJN), 
ANWB Vrijbuitens, 
Jeugdbond voor Natuur 
– en Milieustudie (JNM), 
Vobula, Koninklijke Ne-
derlandse Natuurhistori-
sche Vereniging (KNNV) 
en Scouting Nederland.

Maar liefst 1236 vrijwilligers staken op zaterdag 2 november 
door heel Drenthe de handen uit de mouwen op de landelijke 
Natuurwerkdag 2013. Een recordaantal waar Landschapsbeheer 
Drenthe zeer trots op is. Bovendien waren bestuurders van acht 
gemeenten aanwezig om op deze dag mee te helpen op één 
van de 35 locaties in Drenthe. De Natuurwerkdag werd feeste-
lijk afgesloten op het Balloërveld met onder andere gedepu-
teerde Munniksma en burgemeester Oosterhout van gemeente 
Aa en Hunze. Zij kregen na afloop het boekje ‘Ik wil dit blijven 
doen!’ uitgereikt.

VRIJWILLIGERS ACTIEF
Om het landschap op te knappen werden door vrijwilligers 
verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Er werd onder 
andere gesnoeid, gezaagd, gehooid, poelen geschoond en 
wilgen geknot. Een groep van veertig kinderen was actief op 
de Markegronden bij Pesse, waar ze onder begeleiding bomen 

verwijderden om de heide open te maken. Op het heideter-
rein Diepstroeten bij Assen werden tijdens de werkzaamheden 
hagedissen ontdekt! Daarnaast hebben veel vrijwilligers in 
Meppel wilgen geknot en bosjes gesnoeid in het Noorderpark. 

IK WIL DIT BLIJVEN DOEN!
Landschapsbeheer Nederland zet zich samen met partners in 
voor het ondersteunen van groen vrijwilligerswerk via de actie 
‘Ik wil dit blijven doen!’. Om deze steun ook in de toekomst te 
garanderen, is een bijdrage van de overheid nodig. Daarom 
werd tijdens de afsluiting van de Natuurwerkdag op het Bal-
loërveld het boekje ‘Ik wil dit blijven doen!’ gepresenteerd door 
directeur Erik de Gruijter van Landschapsbeheer Drenthe en Ali 
Edelenbosch, voorzitter van Het Drentse Landschap. Namens 
de groene organisaties in Drenthe vroegen ze meer aandacht 
voor het belang van het behoud van de natuur en het Drentse 
cultuurlandschap.

 Financiers: Provincie, Drentse gemeenten & Nationale Postcode Loterij

http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/natuurwerkdag-2013-groot-succes-in-drenthe/267
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Bijlage 2:  Resultaten per groep

18
Financiën

19

ACTIVA 31 dec 2013 31 dec 2012

Vaste activa
Meubilair en inventaris 45.127 36.693

Vlottende activa
Debiteuren 147.969 166.075
Nog te ontvangen bijdrages projecten 501.217 389.779
Overige vorderingen 18.758 29.977

667.944 585.832

Liquide middelen 1.070.664 1.143.637

Totaal activa 1.783.735 1.766.162

PASSIVA 31 dec 2013 31 dec 2012

Reserves
Continuïteitsreserve 984.313 643.263
Bestemmingsreserve 46.250 363.250

1.030.563 1.006.513

Voorzieningen
Overige voorzieningen 25.000

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen 117.278 81.245
Crediteuren 262.040 232.078
Nog te besteden budgetten 225.865 333.626
Overige schulden 122.988 112.700

 728.171 759.649

Totaal passiva 1.783.734 1.766.162

De volledige jaarrekening kan worden opgevraagd ten kantoor van Landschapsbeheer Drenthe 
of worden ingezien op de website van Landschapsbeheer Drenthe

Balans per 31 december 2013

Realisatie Begroting Realisatie
1 jan 2013 1 jan 2013 1 jan 2012

t/m 31-12-2013 t/m 31-12-2013 t/m 31-12-2012

BATEN
Baten uit acties derden 190.914 187500 187.500
Subsidies van overheden 1.632.681 1538871 1.732.937
Overige baten 272.039 230000 456.699

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 2.095.634 1.956.371 2.377.135

LASTEN
Uitvoerbeheer Lasten Organisatie 216.509 230.084 217.303

Lasten Derden 338.873 298.000 324.372

Educatie en burgerparticipatie Lasten Organisatie 300.570 271.794 259.099
Lasten Derden 74.098 71.000 84.461

OV Cultuurhistorie en Landschap Lasten Organisatie 318.328 324.926 337.036
Lasten Derden 507.431 452.000 587.128

LBN projecten Lasten Organisatie 0 0 0
Lasten Derden 49.028 35.000 43.750
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Bestemming saldo 2013
Toevoeging continuïteits reserve 341.050
Onttrekking bestemmingsreserve -338.276
Toevoeging bestemmingsreserve 21.276

24.050

Staat van baten en lasten 2013
Opgesteld volgens de functionele indeling
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JAARREKENING 2013
Uitvoer-

beheer
Educatie Cultuur-

historie
Ontwerp

studio
OV-

 projecten
Totaal Adm. 

Beheer
Totaal

Personeelslasten 720.786 169.595 235.441 249.351 4.079 62.321 720.786 93.143 813.929
Huisvestingslasten 62.013 14.591 20.256 21.453 351 5.362 62.013 8.335 70.348
Bureaulasten 63.737 14.997 20.819 22.050 361 5.511 63.737 8.157 71.894
Algemene lasten 64.089 17.224 20.934 22.171 363 5.541 66.234 8.621 74.854
Kapitaallasten 9.549 2.247 3.119 3.303 54 826 9.549 853 10.402

920.175 218.654 300.570 318.328 5.207 79.561 922.319 119.108 1.041.427

BEGROTING 2013 
Uitvoer-

beheer
Educatie Cultuur-

historie
Ontwerp

studio
OV-

 projecten
Totaal Adm. 

Beheer
Totaal

Personeelslasten 655.901 174.070 205.626 245.823 30.382 655.901 162.543 818.444
Huisvestingslasten 38.067 10.102 11.934 14.267 1.763 38.067 9.434 47.500
Bureaulasten 57.648 15.299 18.073 21.606 2.670 57.648 14.286 71.934
Algemene lasten 56.199 14.915 17.618 21.063 2.603 56.199 13.927 70.126
Kapitaallasten 18.000 4.777 5.643 6.746 834 18.000 3.575 21.575

825.814 219.163 258.894 309.504 0 38.253 825.814 203.764 1.029.579

JAARREKENING 2012
Uitvoer-

beheer
Educatie Cultuur-

historie
Ontwerp

studio
OV-

 projecten
Totaal Adm. 

Beheer
Totaal

Personeelslasten 727.272 178.376 212.636 276.660 15.334 44.266 727.272 105.766 833.038
Huisvestingslasten 39.588 9.706 11.585 15.054 834 2.409 39.588 5.789 45.377
Bureaulasten 59.352 14.552 17.369 22.570 1.251 3.611 59.352 8.679 68.031
Algemene lasten 55.547 13.619 16.255 21.123 1.171 3.380 55.547 7.877 63.424
Kapitaallasten 4.285 1.050 1.254 1.629 90 261 4.285 626 4.911

886.044 217.303 259.099 337.036 18.680 53.927 886.044 128.737 1.014.781

Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 opgesteld conform de functionele indeling Begroting 2014    
    
BATEN
Baten uit acties derden 187.500
Subsidies van overheden 1.324.223
Overige baten 300.000

Totaal beschikbaar voor de 
doelstelling 1.811.723

LASTEN
Kosten organisatie 1.036.723
Kosten derden 775.000

1.811.723

Resultaat geplande activiteiten 0
   
Baten    
Jaarlijks ontvangen wij een vaste subsidie van de 
Provincie Drenthe voor de uit te voeren basistaken. 
De overige subsidie en bijdragen projecten worden 
behaald uit diverse subsidieregelingen, die jaarlijks 
of voor meerdere jaren worden aangevraagd. Daar-
naast ontvangen wij bijdragen van particulieren 
voor uitgevoerde werkzaamheden. 
      
Lasten     
Lasten organisatie: Zijn gebaseerd op de werkelijke 
uitgaven in 2013 tot
De personeelslasten: Zijn berekend op basis van de 
voor 2014 te verwachten salarissen en de geldende 
percentages voor de werkgeverslasten
Lasten organisatie: Zijn gebaseerd op de werkelijke 
uitgaven in 2013 tot begrotingsdatum met hier en 
daar aanpassingen voor verwachte veranderingen.
Kapitaalslasten: Dit betreft de kosten van het ver-
mogensbeslag in vaste activa (afschrijvingen).  
  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Stichting Landschapsbeheer Drenthe

Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de balans per 31 december 
2013, de staat van baten en lasten over 2013 en de toelichting op de staat van baten 
en lasten 2013 opgesteld conform de functionele indeling, is ontleend aan de 
gecontroleerde jaarrekening van Stichting Landschapsbeheer Drenthe. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de aan-
vraag voor subsidievaststelling in overeenstemming met de beschikking tot 
subsidieverlening in het kader van het Plattelands Ontwikkelings Programma 
2007-2013 (POP2) en de nader gestelde subsidieverplichtingen. Het bestuur is 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk 
acht om het opstellen van de aanvraag voor subsidievaststelling mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheden van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de aanvraag over 
subsidievaststelling op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht 
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse contro-
lestandaarden en het Controleprotocol controleverklaring POP-subsidie van het 
DLG Betaalorgaan d.d. 18 januari 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de aanvraag 
voor subsidievaststelling geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de financiële verantwoording in de aanvraag voor 
subsidievaststelling de gedeclareerde kosten over het project in alle van 
materieel belang zijnde aspecten juist weer, in overeenstemming met de 
beschikking tot subsidieverlening in het kader van het Plattelands Ontwikkelings 
Programma 2007-2013 en de nader gestelde subsidieverplichtingen. 

Assen, 31 maart 2014 

UNP accountants adviseurs B.V.
Namens deze
drs. M.R. Heins RA
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A Participatie en beleving Variabele Aantal door 
proffesionals

1 Cursussen aantal gegeven cursussen 3
aantal deelgenomen cursisten 76

1a Evenementen-zelf georganiseerd aantal evenementen 9
aantal bezoekers 514

1b Evenementen-meegedaan aantal evenementen 4
aantal bezoekers 500

2a Burgerparticipatieprojecten aantal projecten 5
aantal burgers 155

2b Ondersteuning burgerinitiatieven aantal initiatieven 14
aantal betrokken burgers 8

B Advies en onderzoek Variabele aantal
1a Advies of (werk)plan voor beplanting of 

bouwsel of ander landschapselement 
(elementniveau) meestal erfadviezen

aantal 184

1b Inrichtings- en beheerplan (gebied) aantal 8
2 MAC inventarisaties aantal gebieden 1

aantal ha 633
2d Onderzoek/Inspectie/controle Aantal opdrachten voor 

onderzoek  en inspectie
3

D Uitvoering in het veld, aanleg en onderhoud Variabele aantal door 
professionals

aantal door 
vrijwilligers

1 Wandel en fietspaden/elementen tbv recreatie (lijn) meter 25005 10720
2 Boselementen (vlak) hectare 37 32,75
3a Houtige elementen (lijn), zoals houtwallen, singels, lanen en hagen. meter 29522 6235
3b Houtige elementen (punt) solitaire boom, solitaire struik aantal 2146 43
4a Natuurterreinen algemeen (vlak) hectare 8,43 53,6
4b (Agrarisch) weidevogelgrasland- en bouwland (vlak) hectare 0 20000
4c Natuur-randen (lijn) zoals bermen en oevers meter 1450 0
5 Knotbomen (punt) aantal 32 114
6 Fruitbomen (punt) aantal 520 520
7a Natte elementen (punt) aantal 50 14
7b Natte elementen (lijn) meter 0 0
8 Overige cultuurhistorische elementen en aardkunde aantal 247 4
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Verantwoordingsverklaring

Vanaf 1 juli 2008 is het nieuwe Reglement van het CBF-Keur 
van kracht. Conform dit Reglement legt de keurmerkhouder 
in het jaarverslag een Verantwoordingsverklaring af over de 
principes van goed bestuur.

1. Toezicht houden, besturen en uitvoeren

Het bestuur van Landschapsbeheer Drenthe is een onbezoldigd 
bestuur en bestaat uit leden die vanuit persoonlijke affini-
teit, dikwijls in relatie met hun maatschappelijke positie, een 
bijdrage willen leveren aan de stichtingsdoelstellingen: behoud 
en beheer van het Drentse cultuurlandschap en de natuur. 
Uit de leden is een voorzitter en penningmeester benoemd. 
Stichting Landschapsbeheer Drenthe heeft gekozen voor een 
bestuursmodel waarbij sprake is van toezichthoudend bestuur. 
Het gros van zijn taken is gedelegeerd aan de titulaire directie. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleids-
ontwikkeling. Dit betekent dat het bestuur de hoofdlijnen van 
het beleid bepaalt en het meerjarenbeleidsplan, de begroting, 
jaarrekening en het jaarverslag vaststelt. Het bestuur ziet erop 
toe dat de afgesproken inhoudelijke doelen worden gereali-
seerd binnen de vastgestelde financiële kaders. Het vastge-
stelde beleid wordt op hoofdlijnen voorbereid door de directeur 
gezamenlijk met het bestuur. In de rol van werkgever zorgt het 
bestuur ervoor, samen met de directeur van Landschapsbeheer 
Drenthe, dat Landschapsbeheer Drenthe op correcte wijze 
haar werk doet. In overeenstemming met het directiestatuut 
is beleidsvoorbereiding de taak van de directeur. Hij houdt zich 

samen met het ST (strategisch team, bestaande uit twee senior 
projectleiders) in de praktijk ook bezig met het uitvoeren van 
beleid. De uitvoering van de dagelijkse leiding en activiteiten 
berust bij de directeur. Bovengenoemde werkwijze is vastge-
steld in de vergadering van het bestuur van 15 oktober 2007. 

2. Optimaliseren van de effectiviteit en efficiency van 
 bestedingen

Landschapsbeheer Drenthe stelt jaarlijks een projectenplan op. 
Binnen de projecten wordt voortdurend gezocht naar moge-
lijkheden met minder middelen meer resultaat te behalen 
(effectiviteit en efficiency). Voor de basistaken worden jaarlijks 
opnieuw afspraken gemaakt met de provincie en gemeenten 
als opdrachtgevers. De overige projecten worden marktcon-
form op offertebasis aan de opdrachtgevers aangeboden. Waar 
zich mogelijkheden voordoen om projectactiviteiten te combi-
neren, worden deze kansen benut. 

3. De omgang met belanghebbenden

Belanghebbenden, subsidieverleners en opdrachtgevers krijgen 
tussentijdse en eindprojectrapportages met betrekking tot 
voortgang en resultaten (inhoudelijk en financieel). Waar zich 
kansen voordoen wordt de media actief ingezet bij de promotie 
van doelstellingen en /of specifieke projecten. Bij gebiedsge-
richte projecten wordt middels bebording informatie gegeven 
over het project en de financiers.  
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als opdrachtgevers. De overige projecten worden marktcon-
form op offertebasis aan de opdrachtgevers aangeboden. Waar 
zich mogelijkheden voordoen om projectactiviteiten te combi-
neren, worden deze kansen benut. 

3. De omgang met belanghebbenden

Belanghebbenden, subsidieverleners en opdrachtgevers krijgen 
tussentijdse en eindprojectrapportages met betrekking tot 
voortgang en resultaten (inhoudelijk en financieel). Waar zich 
kansen voordoen wordt de media actief ingezet bij de promotie 
van doelstellingen en /of specifieke projecten. Bij gebiedsge-
richte projecten wordt middels bebording informatie gegeven 
over het project en de financiers.  
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Organisatie
Landschapsbeheer Drenthe is dienstverlenend en geen eigenaar van natuurterreinen of 
landschapselementen. Dat onderscheidt ons van natuurorganisaties. We werken actief 
aan de landschapszorg voor onze leefomgeving. Maar wij kunnen en doen dit niet alleen. 
Naast medewerking van onder andere grondbezitters, natuurorganisaties, gemeenten, 
scholen en zorginstellingen, steken veel enthousiaste vrijwilligers samen met ons de 
handen uit de mouwen om de leefomgeving te onderhouden. Ook werken we samen 
met de provinciale landschappen om onze krachten te bundelen in het behoud en 
onderhoud van het landschap. Met onze expertise en duizenden vrijwilligers leveren we 
een belangrijke bijdrage aan de leefomgeving. Eén van onze doelen is het stimuleren van 
mensen om zelf initiatief te nemen in de zorg voor hun landschap en natuur. 

Aanmelden nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Landschapsbeheer Drenthe? Meld u 
dan aan voor onze digitale nieuwsbrief via onze website www.lbdrenthe.nl. 

Financiering
De noodzakelijke financiële mid-
delen zijn voor het belangrijkste 
deel afkomstig van de provincie 
Drenthe en de twaalf Drentse 
gemeenten. Daarnaast financie-
ren ook andere overheden mee, 
zoals de Europese Unie en het 
Rijk. Ook wordt een deel van de 
werkzaamheden gefinancierd 
door terreinbeherende instan-
ties, bedrijven en particulieren. 
Het werk wordt mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van 
de postcodeloterij. 
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