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Beste Statenleden, 
 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2012 van de Stichting Landschapsbeheer Drenthe. 
 
Namens het landschap zelf en de bewoners van Drenthe dank ik u voor uw betrokkenheid en bijdragen aan de 
projecten en activiteiten. 
Wij hopen de samenwerking met de Provincie en de twaalf gemeentes in Drenthe de komende jaren met evenveel 
enthousiasme en zo mogelijk nog meer resultaat te kunnen voortzetten. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

  

Erik de Gruijter 

Directeur 

 
                   Op weg naar breed streekbeheer 
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T (0592) 333 769 | (F (0592) 330 111               

 
http://www.lbdrenthe.nl 
e.degruijter@lbdrenthe.nl 

 
 
 



Landschapsbeheer Drenthe

Jaarverslag

2012 
Landschapsbeheer 
Drenthe



Landschapsbeheer Drenthe streeft naar integrale landschaps-
zorg met speciale aandacht voor het verbeteren van leef-
gebieden voor bedreigde en/of streekeigen plant- en dier-
soorten. 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.

Met inzet van kennis en middelen stimuleren we de ecologische 
ontwikkeling van de grond waarop wij wonen en werken. Met 
oog voor het karaktker van het Drentse land. Natuurlijk groen 
rond huis en bedrijf betekent meer dan een ideale woon- en 
werkomgeving. Het zorgt voor evenwicht tussen mens en 
natuur. Zo’n omgeving is een erf in de ruimste zin van het woord.

Landschapsbeheer is een professionele vrijwilligersorganisatie. 
Samen met grondeigenaren werken honderden vrijwilligers aan 
beheer herstel en ontwikkeling van landschap & natuur.  
Zij doen dat met kennis van de bijzondere landschappen in 
Drenthe. Landschapsbeheer zorgt voor opleiding, begeleiding, 
gereedschap en veilige werkomstandigheden.

De natuur en de mens laten sporen na in het landschap. En 
er komen 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 landschaps-
elementen zodat zij ook in de toekomst een eigen plaats 
hebben.
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Voorwoord
erIK De grUIjTer

De afgelopen jaren ligt het woord 
‘bezuinigingen’ bij vele overheden 
en organisaties voor in de mond. 
je kunt haast geen voorwoord 
meer lezen of het staat erin. “Het 
landschap is, door de bezuinigingen, 
te vondeling gelegd”, zo verwoordde 
onze gedeputeerde Munniksma 
het. Het rijk kan en wil het niet 
meer. De provincie en de gemeenten 
hebben de financiële middelen niet. 
Dat klinkt net zo ernstig als het is. 
Het voordeel van vondeling zijn is 
echter wel dat deze, mits tijdig en 
door de juiste mensen opgemerkt, 
kan worden opgenomen en groot-
gebracht in de warmte van een hecht 
gezin.
Dat hechte gezin, dat bent u. U als 
bewoner van het landschap. U die er 
leeft, woont, werkt en ontspant. wie 
staat er dichter bij het landschap dan 
uzelf? een betere verzorger kan het 
landschap zich toch niet wensen? In 
het afgelopen jaar hebben bewoners 
zich in toenemende mate vrijwillig 
ingezet voor ons landschap. Het 
aantal vrijwilligers steeg landelijk 
van 62.000 naar 66.000. gezamenlijk 
verzetten zij voor 1,4 miljoen uur aan 
vrijwillig werk waarvan ruim 40.000 
uur werd besteed door vrijwilligers in 
Drenthe!
ook het rijk, de provincie en de 
gemeenten ontfermen zich over ‘het 
kindje’. De provincie Drenthe sprong 
in 2012 in het financiële gat dat het 
rijk hier achterliet. De boodschap is 
vooral in te willen zetten op het 
ondersteunen van burgers die zelf 
aan de slag willen. De colleges 

van burgemeester en wethouders 
van de twaalf gemeenten hebben 
daartoe de prestatieafspraak met 
Landschapsbeheer “ontschot”. Zo 
kan het geld worden gebruikt voor 
begeleiding van vrijwilligers die 
zich voor hun leefomgeving willen 
inzetten. 

In Zuidwest Drenthe denken de vijf 
plattelandsgemeenten gezamenlijk 
na over de beste manier om de 
zorg voor de leefomgeving voor 
de lange termijn veilig te kunnen 
stellen. Faciliteren van vrijwilligers 
is daarbij een heel belangrijk 
middel. Dit nieuwe werkproces, het 
ondersteunen van burgers die zelf 
aan de slag willen in het landschap, 
is door Landschapsbeheer Drenthe 
in 2012 in de startblokken gezet. De 
meeste grote projecten werden of 
worden afgerond. 

In dit jaarverslag kijken we daarop 
terug. en tegelijkertijd kijken we al 
(voor)uit, naar de samenwerking 
met u en hoe we samen voor ons 
‘teer beminde kindje’ kunnen blijven 
zorgen!

erik de gruijter
Directeur Stichting Landschapsbeheer 
Drenthe
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Samenwerking
aLgeMeeN

samenwerken is vooral samen werken. op welk 
deel van die twee woorden de klemtoon ligt is niet 
belangrijk. Beide onderdelen zijn noodzakelijk. samen 
houdt in verbinding; verbinding tussen overheden, 
burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, 
in feite de gehele samenleving. Landschapsbeheer 
Drenthe legt die verbindingen. 

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 de 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 overheidsdoelen. De samenwerking wordt 
vormgegeven in projecten. 
We werken samen met andere 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.

In 2012 is het werken in gebiedscollectieven verkend. 
Gebiedscollectieven zijn brede, goed georganiseerde 
samenwerkingvormen van agrarische collectieven, 
bewoners, bedrijven en eigenaren in een gebied. 
In die collectieven is Landschapsbeheer in haar 
element.
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In 2012 bestond het bestuur uit vijf bestuursleden: 
Bert Wassink (voorzitter), Peter Berendse (penning-
meester), Machiel Sol, Willem Foorthuis en Wim 
Koeneman. Wim Koeneman vertegenwoordigde 
tevens de drie Noordelijke provinciale organisaties 
Landschapsbeheer in het landelijk bestuur. De leden 
van deze raad zijn onbezoldigd.

De meeste aandacht ging voor het bestuur in 2012 
uit naar het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze 
voor de Stichting. Onder de titel “Het Landschap 
ben je Zelf” is een proces ontwikkeld waarbij met de 
nog beschikbare middelen vooral wordt ingezet op 
ondersteunen van vrijwilligers en burgerinitiatieven. 
Bij het Provinciaal bestuur en de gemeenten is in 
2012 gezocht naar draagvlak voor deze ontwikkeling. 
Het bestuur heeft eveneens gewerkt aan het 
versterken van samenwerkingsverbanden.

In 2012 waren 15 mensen (12,9 fte) in dienst bij 
de organisatie. 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.

Bestuur
aLgeMeeN

Personeel & organisatie
aLgeMeeN
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6

rond 1905 is de spoorlijn van assen naar 
stadskanaal aangelegd. Deze spoorbaan maakte 
deel uit van het lijnennet van de Noordoosterlocaal 
spoorweg (N.o.L.s.),  dat zich uitstrekte van 
Zwolle naar Delfzijl. Doel van deze spoorbanen 
was het beter ontsluiten van het Drentse en het 
groningse platteland voor vervoer van personen 
en landbouwproducten. Na bijna veertig jaar is de 
spoorbaan geleidelijk ontmanteld, omdat deze niet 
langer rendabel was. 

Tussen Buinen-Exloo heeft het spoor een functie 
als wandelspoor gehouden. Door bosvorming is de 
herkenbaarheid van de karakteristieke spoorbaan 
afgenomen en zijn de cultuurhistorische waarde en 
de recreatieve functie in het gedrang gekomen.
De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft daarom 
opdracht gegeven de spoorbaan geschikt te maken 
als een eenvoudige te beheren “wandelspoor” en te 
werken aan de cultuurhistorische herkenbaarheid. 
Hiervoor is de bestaande dijk omgevormd tot 
wandelpad en is ongeveer 150 meter verdwenen 

spoorbaan hersteld als wandelpad op het 
oorspronkelijk tracé.

Het wandelpad is zo aangelegd dat het jaarlijks 
eenvoudig kan worden gemaaid om opslag 
van Amerikaans vogelkers tegen te gaan. Waar 
mogelijk en goed zichtbaar is de cultuurhistorische 
herkenbaarheid van de spoorbaan zoveel mogelijk 
benadrukt door begroeiing deels of volledig uit 
sloten en van het talud te verwijderen. Binnen een 
baan van vier meter breed zijn bomen en struiken 
zoals bramen en Amerikaanse vogelkers, verwijderd.
Daar waar beplantingen tegen de spoorbaan zijn 
aangebracht, is een aantal doorkijkjes gerealiseerd. 
Daardoor kunnen wandelaars het achterliggende 
landschap beleven. Hier zijn eenvoudige bankjes 
geplaatst, gemaakt van boomstammen. Ook 
is een informatiebord over de historie van de 
spoorlijn en de omgeving geplaatst. Er is nu een 
wandelverbinding tussen de dorpen Buinen en  
Exloo en een belangrijke verbinding met het Lofar-
gebied.

Wandelspoor Buinen-Exloo
BaKeNs IN De TIjD

Het project is gefinan-
cierd door de gemeente 
Borger-Odoorn, de 
provincie Drenthe 
en de Nationale 
Postcode Loterij (via 
Landschapsbeheer 
Drenthe) en wordt in 
2013 afgerond.
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De zorg voor het landschap is van groot belang 
voor behoud van het streekeigen karakter 
van onze provincie. aanleg en onderhoud van 
landschapselementen, zoals houtwallen en singels, 
leveren een belangrijke bijdrage aan structuur, 
herkenbaarheid en kwaliteit van het landschap.  

In 2009 heeft electriciteitstransporteur TenneT 
aangegeven in totaal tien miljoen euro uit te 
trekken voor compenserende maatregelen voor 
de versterking van natuur en landschap in de 
directe omgeving van de hoogspanningslijn in 
de provincies Drenthe en Overijssel. Eén van de 
landschapsverbeteringsplannen die in dit kader 
is uitgevoerd, is het projectplan Lijnvormige 
landschapselementen Reestdal, waarvoor de 
provincie Drenthe tevens POP-II middelen 
beschikbaar heeft gesteld. Doel van het project is 
om samen met de grondeigenaren in het Reestdal-
gebied houtsingels en houtwallen te herstellen, te 
onderhouden en aan te planten voor het behoud van 
het hoevenlandschap aan de Drentse zijde van de 
Reest. Daarbij zijn de oorspronkelijke contouren van 
het landschap van rond 1900 uitgangspunt.
Landschapsbeheer Drenthe heeft dit project 
uitgevoerd samen met de bewoners van het gebied 
en Het Drentse Landschap. 

Houtwallen, singels, bomen en wallichamen
In totaal is ruim twintig kilometer landschaps-
elementen aangelegd en nog eens ongeveer dertig 
kilometer landschapspelelementen verbeterd. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om houtwallen, 
singels, bomen en wallichamen.

Hoe is gewerkt?
Iedere grondeigenaar binnen het projectgebied 
is bezocht en heeft deel kunnen nemen aan het 
project. Per deelnemer is een werkplan gemaakt en 
vervolgbeheer voor de eerste zes jaar afgesproken. 
Dit omdat ieder element uniek is en maatwerk vergt.

gespreide aanpak
Landschapsbeheer Drenthe heeft het project 
gecoördineerd en de uitvoering begeleid.
Omdat het een groot werkgebied is, is het gebied in 
twee fasen aangepakt. Tijdens de eerste fase is het 
gebied tussen de Schiphorst en Pieperij aangepakt, 
in de tweede fase het gebied tussen Pieperij en 
Drogteropslagen. Deze laatste fase is in 2012 
afgerond.

Lijnvormige elementen Reestdal hersteld
BaKeNs IN De TIjD

De CIjFers

23 kilometer 
Kwaliteitsversterking 
bestaande elementen 
houtwallen, singels e.d.

0,9 hectare 
Kwaliteitsversterking 
bestaande elementen  
bosjes    
 
620 stuks
Kwaliteitsversterking 
bestaande elementen 
bomen   

7 kilometer  
Aanleg nieuwe 
landschapselementen 
houtwallen, singels e.d.  

0,4 hectare
Aanleg nieuwe 
landschapselementen 
singels, bosjes   

4,5 kilometer 
Aanbrengen rasters langs 
landschapselementen
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Landschapsbeheer Drenthe organiseert rondom 
het thema weidevogelbescherming jaarlijks 
vele activiteiten. In februari en maart zijn in 
Dwingeloo, samen met IVN Westerveld, cursussen 
georganiseerd en is voorlichting gegeven aan de 
Plattelandsvrouwen Schuilingsoord. Vrijwilligers 
hebben tijdens de open dag van biologische 
boerderij ’t Hogeveld bij Eelde een stand bemand.
In april 2012 is voor de derde keer de Weidevogel-
kijkweek georganiseerd om een breder publiek 
kennis te laten maken met weidevogels. Ook is een 
fietstocht georganiseerd in het waterwingebied bij 
Annen van de Waterleidingmaatschappij Drenthe. 
In dit gebied wordt op weidevogels gericht beheer 
uitgevoerd; het maakt deel uit van een collectief plan  
weidevogelbeheer.

Pilot uitgesteld maaien
Om de weidevogels op het normaal beheerde 
boerenland een extra steuntje in de rug te geven 
heeft Landschapsbeheer Drenthe bij wijze van 
pilot geëxperimenteerd met de aanpak van 
uitgesteld maaien. In nauw overleg met boeren 
en vrijwilligers zijn afspraken gemaakt over het 
later maaien van bepaalde percelen met nesten 
en kuikens van kritische weidevogels (kritische 

weidevogels zijn soorten die hoge eisen stellen 
aan hun leefomgeving). De pilot is uitgevoerd bij 
Ruinen, Alteveer en Coevorden. Voor de weidevogels 
is dit experiment zeer succesvol verlopen. Ook 
de deelnemende vrijwilligers en boeren zijn 
enthousiast. In 2013 wordt de pilot herhaald en 
hopelijk uitgebreid. De Nationale Postcodeloterij 
heeft de pilot gefinancierd.

gebiedscoördinatie
In 2012 heeft Landschapsbeheer Drenthe voor het 
derde achtereenvolgende jaar de rol van gebieds- 
coördinator voor collectief weidevogelbeheer in 
Drenthe vervuld, namelijk in de gebieden Drosten-
diep, Klatering, Breevenen, Masloot en Wapserveen. 
Tot nu toe ontwikkelt de weidevogelstand zich 
wisselend in deze gebieden. In Wapserveen en 
de Masloot loopt de weidevogelstand gestaag 
terug, terwijl in de overige gebieden een stijging 
waarneembaar is. Vooral het Drostendiep ontwikkelt 
zich als een goed weidevogelgebied. In mei is in het 
Drostendiep een veldexcursie gehouden voor een 
aantal statenleden en beleidsambtenaren van de 
provincie Drenthe. Doel was het belichten van de 
praktische kant van het collectief weidevogelbeheer 
en het bekijken van de resultaten in het veld.

Collectief weidevogelbeheer en beschermen boerenlandvogels
rUIMTe voor PLaNT eN DIer

weBsITes 

Weidevogelbescherming
Kijk ook eens op de site 
www.weidevogel 
bescherming.nl en 
www.weidevogels.nu  
voor meer informatie 
over weidevogel-
bescherming. Denk aan 
onderzoeksrapporten, 
foto’s, foldermateriaal 
en de broedresultaten 
van alle Nederlandse 
weidevogelbescher-
mingsgroepen.
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voorkomen
De knoflookpad is een Rode lijstsoort, die alleen in 
het oostelijke deel van Nederland voorkomt. Het 
gaat telkens om kleine, veelal geïsoleerde populaties. 
In Drenthe komt deze pad alleen voor op het 
zuidelijke deel van de Hondsrug. Dit is bovendien de 
grootste populatie van Nederland.

Bedreigd
Naast factoren als verzuring, vermesting, verharden 
van paden en intensiever landgebruik, lijkt een 
belangrijke oorzaak voor de achteruitgang van de 
aantallen van deze soort te liggen in een gebrek aan 
voldoende geschikte poelen, in combinatie met het 
ontbreken van een optimaal landbiotoop. Ook wordt 
vermoed dat genetische verarming een rol speelt in 
de afname. 

Maatregelen
Landschapsbeheer Drenthe heeft vooral gewerkt 
aan behouden en versterken van de (potentiële) 
voortplantinglocaties en herstel van het land- 
en winterbiotoop in de directe omgeving. De 
locaties liggen verspreid in het agrarisch gebied 
en op de terreinen van Staatsbosbeheer. Verdere 
versterking van de leefgebieden is gerealiseerd 

door deze met elkaar te verbinden en barrières op 
te heffen. Om herstel van de populatie te realiseren 
is het van belang te weten of de eerdergenoemde 
genetische verarming een rol speelt en in welke 
mate. Op landelijk niveau wordt onderzocht of 
bijplaatsing van knoflookpadden nodig en mogelijk 
is om achteruitgang van de populatie te stoppen. 
Daarnaast is het herstellen van de habitat nodig.

Project
Het project dat Landschapsbeheer Drenthe in 
opdracht van de provincie heeft uitgevoerd, heeft 
zich gericht op verbeteren en uitbreiden van het 
leefgebied (in 2012 is onder meer geïnvesteerd 
in het leefgebied rond Valthe), zodat de kans op 
een duurzaam voortbestaan van deze soort wordt 
gewaarborgd. Daarvoor zijn in totaal negen nieuwe 
poelen aangelegd en zeven poelen geschoond 
of vergroot. Verder zijn op twee locaties akkers 
aangelegd en ingezaaid met een kruidenrijk 
mengsel. Ook zijn poelen uitgerasterd om te 
voorkomen dat deze ongeschikt worden voor de 
knoflookpad door betreding van de poelen door 
het vee.

Knoflookpad
rUIMTe voor PLaNT eN DIer

vanaf 2004 is Land-
schapsbeheer Drenthe, 
in opdracht van de 
provincie Drenthe, actief 
met het beschermen, 
versterken en uitbreiden 
van het leefgebied van 
de knoflookpad. In de 
afgelopen jaren zijn 
daarvoor maatregelen 
uitgevoerd, zoals het 
aanleggen en schonen 
van poelen en het 
geschikter maken van 
landbiotoop, onder 
meer door plaggen. 
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rUIMTe voor PLaNT eN DIer

Gevarieerd erf voor steenuil en boerenzwaluw
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Maatregelen op de erven
Vijftien erven zijn bezocht en beoordeeld op 
geschiktheid voor de steenuil en de boerenzwaluw. 
Vervolgens zijn (beheer)maatregelen voorgesteld en 
ook al getroffen om het leefgebied voor deze soorten 
te verbeteren. Voor sommige beheermaatregelen is 
het van belang dat eigenaren ze blijven uitvoeren, 
zoals extensiever beheren. Uitgangspunt bij de 
maatregelen is zoveel mogelijk het kleinschalig 
Drentse landschap met haar karakteristieke 
diversiteit terug te brengen.

Mogelijke maatregelen voor het verbeteren van het 
erf voor de steenuil en boerenzwaluw zijn verwoord 
in een erfadvies. Landschapsbeheer Drenthe heeft 
het plantmateriaal en de broedvoorzieningen, die 
nodig zijn voor het verbeteren van het erf, geleverd. 
De grondeigenaar voert zelf de voorgestelde 
maatregelen uit.

Voorbeelden van effectieve maatregelen voor 
steenuilbescherming zijn het aanleggen of beheren 
van ruige hoekjes, het aanplanten of beheren van  

fruitbomen en meidoornhagen en houtwallen  
of het plaatsen van nestkasten. Voor de boeren-
zwaluw gaat het bijvoorbeeld om het toegankelijk 
maken van een schuur (bijvoorbeeld een ruitje 
verwijderen), de aanleg van een poel of heggen, 
houtsingels en houtwallen.
Vrijwilligers van Stichting Steenuilwerkgroep 
Drenthe controleren jaarlijks de nestkasten om 
zo een beeld te krijgen van de het effect op de 
steenuilen.

samenwerking
Het project is een samenwerking van Landschaps-
beheer Drenthe en Stichting Steenuilwerkgroep 
Drenthe en wordt financieel mogelijk gemaakt 
door de Provincie Drenthe en de Nationale Postcode 
Loterij. Het project wordt in 2013 afgerond.

Door het intensievere 
landgebruik en een 
afname in functionali-
teit, heeft het klein- 
schalig cultuurlandschap 
steeds meer van haar 
karakteristieke diversi-
teit verloren. veel hout-
singels, houtwallen 
en overhoekjes zijn 
verdwenen, boeren-
erven werden ‘netter’ en  
door ander grondgebruik  
is de diversiteit in 
vegetaties en gewassen 
sterk afgenomen. 
Dit heeft negatieve 
gevolgen voor vogels, 
waaronder de typische 
erfvogels steenuil en 
boerenzwaluw (beide 
rode lijstsoorten).  
Daarom heeft Land- 
schapsbeheer Drenthe  
in 2012 het project 
‘steenuil en boeren-
zwaluw’ in Donderen en 
omgeving uitgevoerd.
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Landschapsbeheer Drenthe heeft samen met de 
gemeente Borger-odoorn een project uitgevoerd 
om de waarden van de boerenerven bij een aantal 
veenkoloniale boerderijen en veenarbeidershuisjes 
aan het Zuiderdiep in valtermond te versterken. 
Langs het Zuiderdiep liggen de boerderijen met 
hun erven waarvan de kenmerken, gebaseerd op de 
aloude eenvoud en doelmatigheid, nog te zien zijn. 
De historische en karakteristieke indeling van de 
voortuinen, is het gevolg van één toegang over het 
water per twee boerderijen.

In samenhang met de functieverandering van 
de bebouwing zijn in de loop van de tijd veel 
karakteristieke elementen van de boerderijtuinen en 
erven geheel of gedeeltelijk verdwenen. Daarnaast 
hadden delen van de beplantingen te kampen met 
achterstallig onderhoud. 

Herstellen, verwijderen en aanplanten
Binnen het ervenproject konden bewoners in 2012 
erven laten inrichten en achterstallig onderhoud 
van erven wegwerken. Het project heeft zich vooral 
gericht op het herstellen van het oorspronkelijk 
karakter. Niet-oorspronkelijke groenelementen 
zijn weggehaald en bomenrijen, erfbomen, 
Rhododendrongroepen, hagen, boomgaarden en 
andere kenmerkende onderdelen van het boerenerf 

in het veenkoloniaal gebied zijn hersteld of 
aangelegd. 
Landschapsbeheer Drenthe heeft samen met de 
bewoners werkplannen gemaakt voor de aanpak 
van de erven en snoeicursussen voor de bewoners 
georganiseerd, zoals een snoeicursus voor 
‘Hoogstamvruchtbomen’.

In totaal zijn zestien erven aangepakt, waarvan 
twee erven eerst als voorbeelderf zijn ingericht en 
getoond aan potentiële deelnemers in het gebied. 
Al met al is het unieke karakter van Valthermond 
dankzij dit project versterkt.

Landschapsbrigade
Om de erven en de omliggende groenelementen 
in de toekomst goed bij te blijven houden is 
een Landschapsbrigade opgericht, bestaande 
uit vrijwilligers die structureel beheer uitvoeren 
aan verschillende landschapselementen, zoals 
boomgaarden. 

Financiering
Het project kon worden uitgevoerd dankzij een 
financiële, bijdrage van de Gemeente Borger-Odoorn, 
provincie Drenthe en de Nationale Postcodeloterij. 
De deelnemers zelf (met geld of werk) hebben de 
erfinrichting of aanpassing van het erf gefinancierd.

Herstel boerenerven Valthermond
MaaK je erF goeD
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Bewoners in het buitengebied van de gemeente 
Hoogeveen hebben in 2012 de mogelijkheid 
gekregen zich te laten adviseren over kleine land-
schapselementen op en buiten het erf. Dit project, 
‘Kwaliteitsimpuls kleine landschapselementen 
Hoogeveen’, heeft Landschapsbeheer Drenthe samen 
met de gemeente Hoogeveen uitgevoerd.

In deze gemeente zijn veel waardevolle hoogveen-
ontginning- en esdorpenlandschappen. Om dit  
waardevolle en aantrekkelijke landschap te 
behouden en de samenhang van het groen in en 
om de dorpen te versterken, zijn Landschapsbeheer 
Drenthe en de gemeente dit project gestart.

Landschapsbeheer heeft met de deelnemende 
grondeigenaren afspraken gemaakt en deze 
vastgelegd in een werkplan. De werkplannen zijn 
getoetst aan de hand van historische kaarten en 
provinciaal of gemeentelijk beleid. 
Naast advies en begeleiding zijn middelen beschik-
baar gesteld voor de aanleg van een houtsingel, 
een haag, een boomgaard, een bomengroep of 
vrijstaande bomen. De eigenaren hebben zelf het 
plantgoed geplant.

In 2012 zijn de eerste tien grondeigenaren bezocht 
en voorzien van werkplan en plantgoed. In 2013 
volgen nog ruim tien grondeigenaren, waarna het 
project wordt afgerond.

Kwaliteitsimpuls kleine landschapselementen Hoogeveen
MaaK je erF goeD
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De brink en haar directe omgeving drukken een 
krachtige stempel op de identiteit van het dorp. De 
brink is eigendom van de boermarke. De boermarke 
heeft het belang van behoud van de brink en de 
Brinkdobbe onderstreept, maar beschikt niet over 
voldoende middelen om dit behoud te kunnen 
waarborgen. 

Partners in het project
Het project is begeleid door Landschapsbeheer 
Drenthe en de gemeente Tynaarlo in samenwerking 
met een werkgroep bestaande uit een afvaardiging 
van de boermarke en Dorpsbelangen.
Samen met de particulieren, die in het project 
hebben geparticipeerd is een werkplan opgesteld, 
waarin de uit te voeren werkzaamheden zijn 
beschreven. Ook is daarin een garantstelling van 
de eigenaar opgenomen voor minimaal zes jaar 
onderhoud van de in het project ontwikkelde 
elementen. Voor de vrijwilligers, die het onderhoud 
gaan verzorgen, is een gratis snoeicursus 
georganiseerd.

werkzaamheden
Op de brink zijn de eiken gesnoeid, populieren 
gerooid en is dood hout verwijderd. Ook zijn er 
eiken bijgeplaatst. Het waterbergend vermogen 
van de dobbe is vergroot door een leemlaag op de 
bodem aan te brengen. Dit om wegzakken van water 
zoveel mogelijk te vermijden. Op de erven zijn onder 
andere hagen aangeplant, boomgaarden hersteld en 
aangelegd en heggen en singelbeplanting hersteld 
of aangeplant. Ook zijn niet-authentieke hekwerken 
vervangen door originele landhekken en zijn 
landhekken op landschappelijk interessante locaties 
geplaatst. Ten slotte zijn twee kleine bosjes in het 
westelijk deel van het dorp aangepakt.

Het project is in 2010 gestart en op 18 oktober 2012 
hebben directeur Erik de Gruijter en wethouder 
Harm Assies symbolisch het laatste landhek 
afgesloten, waarmee het project officieel werd 
beëindigd. Inmiddels is er een fruitboombrigade 
opgericht bestaande uit vrijwilligersgroep die de 
fruitbomen in het gebied zullen onderhouden.

Herstel brink en erven Taarlo
MaaK je erF goeD

Landschapsbeheer 
Drenthe heeft, samen 
met de boermarke 
Taarlo, Dorpsbelangen 
Taarlo en de gemeente 
Tynaarlo, gewerkt aan 
herstel van de samen-
hang tussen de oude 
brink van Taarlo en het 
omliggende landschap 
en bijbehorende erven. 
Taarlo is vroeger een 
overwegend agrarische 
gemeenschap geweest. 
Dit is in de afgelopen 
decennia veranderd. 
Taarlo is nu een dorp 
met een gevarieerde 
beroepsbevolking 
waardoor functie 
en karakter van de 
boerenerven zijn 
veranderd. Zo is ook de 
onderlinge samenhang 
tussen de erven, het 
aanliggende landschap 
en de Brink geleidelijk 
aan verdwenen. De 
brink en haar omgeving 
zijn wat verrommeld. 
op de brink is de dobbe 
bewaard gebleven, maar 
ze is wel verdroogd.
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ook in 2012 is weer veel 
werk verzet door de 
vrijwilligers betrokken 
bij Landschapsbeheer 
Drenthe.
Het zou te ver voeren 
hier alle projecten te 
beschrijven, reden 
waarom er een keuze 
is gemaakt voor een 
aantal opvallende. we 
zijn erg gelukkig dat 
we zoveel betrokken 
inwoners hebben in 
onze mooie provincie 
Drenthe, mensen die 
bereid zijn om vrije tijd 
en energie te stoppen 
in ons prachtige 
landschap.

jeneverbesbrigades
De leden van de 
jeneverbesbrigades 
verrichten bijzonder 
werk voor deze 
kwetsbare en zeldzame 
struik. Zo ook weer 
in 2012. Het bleef 
bij de universiteit 
van Groningen niet 
onopgemerkt. In 
samenwerking met de 
universiteit zijn nieuwe 
gekiemde struiken 
met GPS vastgelegd 
en zijn bodemanalyses 
gemaakt. Zo dragen 
vrijwilligers bij aan 
wetenschappelijk 
onderzoek. Het kan de 
basis vormen voor een 
nog betere bescherming.

werkgroep veeningen
De werkgroep 
Veeningen heeft, met 
inzet van soms zelfs 
complete gezinnen uit 
het dorp, het te grote 
korfbalveld omgevormd 
tot een trapveld 
omringd met hagen. 
Daaromheen is een 
natuureducatief 
wandelpad aangelegd 
en zijn hier en daar 
bomen gekapt om de 
heide meer ruimte te 
geven. Vol enthousiasme 
is hieraan door 
betrokkenen uit de 
dorpsgemeenschap 
meegewerkt. 

wapserveen
In Wapserveen zijn 
bewoners onder 
begeleiding van Land-
schapsbeheer Drenthe 
aan de slag gegaan 
met het onderhouden 
en beheren van de 
Havelterberg. Zo zijn er 
zichtlijnen gecreëerd 
op de achterliggende 
natuurterreinen van 
onder andere het 
ministerie van Defensie.

Vrijwilligerswerk/burgerparticipatie algemeen
DaT DoeN we saMeN
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samenwerkingsschool 
oostermoer in 
gieterveen
Leerlingen van de 
Samenwerkingsschool 
Oostermoer in Gieter-
veen zijn in 2012 gestart 
met het planten van 
wilgenstaken. Doel is 
om in de toekomst te 
zorgen voor beheer en 
onderhoud van deze 
knotwilgen.

verbeteren groei-
omstandigheden 
valkruid
In de omgeving van 
Borger is een nieuwe 
groep aan de slag 
gegaan met een 
terrein waar valkruid 
voorkomt. Op advies 
van Landschapsbeheer 
Drenthe is een dichte 
moslaag rondom de 
planten verwijderd en 
is leem aangebracht, 
waardoor deze 
plant zich beter kan 
ontwikkelen. De 
groep monitort de 
ontwikkeling van de 
plant en verwijdert waar 
nodig vegetatie om 
het valkruid ruimte te 
geven.

Lunchbijeenkomst 
vrijwilligers
Op 8 oktober 2012 is 
een lunchbijeenkomst 
georganiseerd als 
kleine tegenprestatie 
van Landschapsbeheer 
Drenthe richting de vele 
vrijwilligers. Zo’n 150 
vrijwilligers hebben de 
lunch op onze locatie in 
Anderen bijgewoond. 
Na ontvangst gaf Hans 
Dekker (provincie 
Drenthe) een lezing 
met als titel ‘Lees het 
landschap: hoe is het 
landschap ontstaan, 
hoe is het veranderd 
en waarom is het zo 
waardevol’. Hierna 
kwamen twee actieve 
vrijwilligersgroepen, 
werkgroep Zeijerwiek 

en Jeneverbesbrigade 
Siepelveen, aan het 
woord over hun inzet 
voor het landschap in 
Drenthe.
Excursies in de directe 
omgeving, met 
medewerking van o.a. 
Dorpsbelangen Anderen, 
werden gebruikt om 
nog meer te laten 
zien van landschap, 
cultuurhistorie en 
biodiversiteit. De 
dag werd smaakvol 
afgesloten met een 
boerenlunch.
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Tijdens de Natuurwerkdag is in 2012 op 35 locaties 
verspreid over Drenthe door ruim 1500 vrijwilligers 
gewerkt aan het opknappen van het mooie 
landschap van Drenthe. De vrijwilligers zijn aan de 
slag gegaan in diverse natuurgebieden en hebben 
gewerkt aan verschillende landschapselementen.

De vrijwilligers dragen allen graag hun steentje 
bij en zijn zeer betrokken bij hun omgeving. “Die 
betrokkenheid van mensen, daar willen we in de 
toekomst meer mee doen. We kunnen veel meer 
initiatieven van mensen ondersteunen, net zoals 
we dat bij de Natuurwerkdag doen”, aldus Erik de 
Gruijter, directeur van Landschapsbeheer Drenthe.  

Bestuurders tonen betrokkenheid
In een aantal gemeenten hebben ook 
gedeputeerden, burgemeesters of wethouders 
meegewerkt. Samen met de vrijwilligers knapten 
zij bijvoorbeeld heideterreintjes en poelen op. In 
Broekhuizen is de Natuurwerkdag aangegrepen om 
het Geitenlaantje te onderhouden. Gedeputeerde 
Munniksma heeft aangegeven het belangrijk te 
vinden, dat vrijwilligers de handen uit de mouwen 
steken voor de natuur. “Ik zie dat er vandaag ook 

scouts bij zijn. Ik was vroeger ook scout en heb zo 
onder andere leren houthakken. De Natuurwerkdag 
laat kinderen genieten en plezier maken in de 
natuur”, aldus Munniksma.

vaker aan de slag
Inzet van vrijwilligers tijdens de Natuurwerkdag is 
van groot belang voor het behoud van natuur en 
landschap. Zowel voor het voorbestaan van dieren 
en planten als voor het welzijn van de mensen in het 
gebied. Landschapsbeheer Drenthe hoopt dan ook 
dat er veel vrijwilligers de handen uit de mouwen 
willen blijven steken!

Het werk in Drenthe
Voorbeelden van projecten die in de provincie 
Drenthe zijn uitgevoerd tijdens de Natuurwerkdag: 
snoeiwerkzaamheden op de hoogveenbegraafplaats 
in Barger Compascuum, het opknappen van een 
wandelroute rondom de ijsbaan Dalerpeel, het 
opschonen van het heideterrein bij de zand-
verstuiving van Schipborgerzand en het vrijmaken 
van veenputjes bij Yde-De Punt.

Natuurwerkdag
DaT DoeN we saMeN

 

De Natuurwerkdag 
wordt georganiseerd 
door Landschapsbeheer 
Nederland in samen-
werking met Natuur-
monumenten, Staats- 
bosbeheer, IVN 
Vereniging voor natuur- 
en milieu-educatie, 
Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie 
(NJN), ANWB Vrijbuitens, 
Jeugdbond voor 
Natuur- en Milieustudie 
(JNM), Vobula, 
Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische 
Vereniging (KNNV) en 
Scouting Nederland.
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De basisschool “School met de Bijbel De Akker” 
in Pesse heeft het gebied de Markegronden 
geadopteerd. Dit heideterrein is eigendom van de 
gemeente Hoogeveen. Bijzonder aan dit terrein 
zijn de vele klokjesgentianen. De leerlingen hebben 
diverse werkzaamheden uitgevoerd die bijdragen 
aan behoud en ontwikkeling van het terrein. Zo is 
op een geplagd stuk heide van de Marke-gronden 
maaisel aangebracht. Dit maaisel is aangebracht om 
zaden uit soortenrijke heidevegetaties aan te voeren 
en deze gelegenheid te geven om te ontkiemen. 
Uiteindelijk is het maaisel weer verwijderd om 
verdere verrijking van de bodem te voorkomen.

De kinderen van deze bassischool uit Pesse hebben 
op een zonnige ochtend met veel enthousiasme 
het maaisel verwijderd en er een broeihoop van 
gemaakt. Deze broeihoop biedt voor verschillende 
dieren een schuilplaats. Naast het verwijderen van 
het maaisel verrichten de kinderen van deze school 
nog meer werkzaamheden, zoals het verwijderen van 
jonge bomen en struiken.  

 

Bassischool De Akker hooit op de Markegronden van Pesse 
DaT DoeN we saMeN
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Financiën

aCTIva 31-12-2012   31-12-2011

Vaste activa
Meubilair en inventaris   36.693   46.330

Vlottende activa
Debiteuren  166.075   466.596
Nog te ontvangen bijdrages projecten  389.779   347.672
Overige vorderingen  29.977   17.540

   585.832   831.808

Liquide middelen   1.143.637   1.187.529

Totaal activa   1.766.162   2.065.667

PassIva

Reserves
Continuïteitsreserve  643.263   534.308
Bestemmingsreserve  363.250   196.250

   1.006.513   730.558

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen  81.245   399.443
Crediteuren  232.078   314.048
Nog te besteden budgetten  333.626   518.465
Overige schulden  112.700   103.152
 

   759.649   1.335.109

Totaal passiva   1.766.162   2.065.667

Balans per 31 december 2012

De volledige jaarrekening kan worden opgevraagd ten kantoor van Landschapsbeheer Drenthe 
of worden ingezien op de website van Landschapsbeheer Drenthe
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  realisatie Begroting realisatie
  01-01-12 01-01-12 01-01-11
  t/m 31-12-2012 t/m 31-12-2012 t/m 31-12-2011

BaTeN
Baten uit acties derden  187.500 116.000 238.560
Subsidies van overheden  1.732.937 1.862.728 2.024.797
Overige baten 456.699 151.000 289.115
   42.633

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 2.377.136 2.129.728 2.595.104

LasTeN
Uitvoerbeheer Kosten Organisatie 217.303 228.139 184.694
 Kosten Derden 324.372 309.497 321.596

Educatie en burgerparticipatie Kosten Organisatie 259.099 204.306 251.382
 Kosten Derden 84.461 77.000 56.735

OV Cultuurhistorie en Landschap Kosten Organisatie 337.036 354.247 410.994
 Kosten Derden 587.128 489.059 717.085

LBN projecten Kosten Organisatie
 Kosten Derden 43.750

Ontwerp Kosten Organisatie 18.680 41.190 10.921
 Kosten Derden 29.273 56.000 26.904

Soorten beheer Kosten Organisatie 53.925 52.222 60.407
 Kosten Derden 17.417 58.000 100.566

Beheer en administratie  128.737 205.774 158.220

Totale lasten  2.101.181 2.075.434 2.299.504

Resultaat  275.955 54.294 295.600

Bestemming saldo 2012
Toevoeging continuïteits reserve  108.955 
Toevoeging bestemmingsreserve  167.000

  275.955

Staat van baten en lasten 2012
Opgesteld volgens de functionele indeling
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Financiën

jaarreKeNINg 2012
 Uitvoer- educatie Cultuur- ontwerp ov- Totaal adm. Totaal
 beheer  historie studio projecten  beheer
 
Personeelskosten 727.272 178.376 212.636 276.660 15.334 44.266 727.272 105.766 833.038
Huisvestingskosten 39.588 9.706 11.585 15.054 834 2.409 39.588 5.789 45.377
Bureaukosten 59.352 14.552 17.369 22.570 1.251 3.611 59.352 8.679 68.031
Algemene kosten 55.546 13.619 16.255 21.123 1.171 3.380 55.546 7.877 63.423
Kapitaalslasten 4.285 1.050 1.254 1.629 90 261 4.285 626 4.911
           
  886.043 217.303 259.099 337.036 18.680 53.927 886.043 128.737 1.014.780
         
BegroTINg 2012           	
   Uitvoer- educatie Cultuur- ontwerp ov- Totaal adm. Totaal
   beheer  historie studio projecten  beheer
 
Personeelskosten 703.359 182.324 163.277 283.104 32.918 41.735 703.359 164.450 867.809
Huisvestingskosten 37.850 9.811 8.786 15.235 1.771 2.246 37.850 8.850 46.700
Bureaukosten 58.356 15.127 13.547 23.488 2.731 3.463 58.356 13.644 72.000
Algemene kosten 69.191 17.936 16.062 27.850 3.238 4.106 69.191 16.177 85.368
Kapitaalslasten 11.347 2.941 2.634 4.567 531 673 11.347 2.653 14.000
           
  880.103 228.140 204.306 354.244 41.190 52.223 880.103 205.774 1.085.877
         
jaarreKeNINg 2011           	
   Uitvoer- educatie Cultuur- ontwerp ov- Totaal adm. Totaal
   beheer  historie studio projecten  beheer
 
Personeelskosten 724.710 145.742 198.366 324.316 8.618 47.668 724.710 124.850 849.560
Huisvestingskosten 37.297 7.501 10.209 16.691 444 2.453 37.297 6.425 43.722
Bureaukosten 58.700 11.805 16.067 26.269 698 3.861 58.700 10.113 68.813
Algemene kosten 86.700 17.436 23.731 38.799 1.031 5.703 86.700 14.936 101.636
Kapitaalslasten 10.992 2.211 3.009 4.919 131 723 10.992 1.894 12.886 
         
  918.399 184.694 251.382 410.994 10.921 60.408 918.399 158.218 1.076.617

Toelichting op de staat van baten en lasten 2012
Opgesteld volgens de functionele indeling
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Aan: Stichting Landschapsbeheer Drenthe

Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de balans per 31 december  
2012, de staat van baten en lasten over 2012 en de toelichting op de staat van 
baten en lasten 2012 opgesteld conform de functionele indeling, is ontleend 
aan de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Landschapsbeheer Drenthe. 
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze  
controleverklaring van 15 juli 2013. Desbetreffende jaarrekening en deze 
samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben  
plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 15 juli 2013.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist 
op basis van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan 
derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde 
jaarrekening van Stichting Landschapsbeheer Drenthe.

verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van 
de gecontroleerde jaarrekening.

verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samen-
gevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in 
overeenstemming met Nederlands Recht, waar-onder de Nederlandse 
Standaard 810, ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte 
financiële overzichten’.

oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang 
zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting 
Landschapsbeheer Drenthe.

Assen, 7 augustus 2013

UNP accountants adviseurs B.V.  
Namens deze

drs. M.R. Heins RA

Controleverklaring van de onafhankelijke accountantBegroting 2013

BaTeN
Baten uit acties derden 187.500
Subsidies van overheden 1.538.871
Overige baten 230.000

Totaal beschikbaar voor de 
doelstelling 1.956.371

LasTeN
Kosten organisatie 1.026.004
Kosten derden 880.367

 1.906.371

resultaat geplande activiteiten 50.000

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 
Daarnaast ontvangen wij bijdragen van 
particulieren voor uitgevoerde werkzaamheden.

Lasten 
Lasten organisatie: Zijn gebaseerd op de werkelijke 
uitgaven in 2012.
De personeelslasten: Zijn berekend op basis van de 
voor 2013 te verwachten salarissen en de geldende 
percentages voor de werkgeverslasten.
Lasten organisatie: Zijn gebaseerd op de werkelijke 
uitgaven in 2012 tot begrotingsdatum met hier en 
daar aanpassingen voor verwachte veranderingen.
Kapitaalslasten: Dit betreft de kosten van het 
vermogensbeslag in vaste activa (afschrijvingen).
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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 affiniteit, 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 beleidsontwikkeling. 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 gerealiseerd binnen de  vastgestelde 
financiële kaders. Het vastgestelde 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 MT (twee senior 
projectleiders) in de praktijk ook bezig met het 
uitvoeren van beleid.

De uitvoering van de dagelijkse leiding en activitei-
ten berust bij de directeur. Bovengenoemde werk-
wijze is vastgelegd in het Directiestatuut zoals 
vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van  
15 oktober 2007.

2 optimaliseren van de effectiviteit en efficiency 
 van bestedingen 

Landschapbeheer Drenthe stelt jaarlijks een 
projectenplan op. Binnen de projecten wordt 
voortdurend gezocht naar mogelijkheden met 
minder middelen meer resultaat te behalen 
(effectiviteit en efficiency). Voor de basistaken 
worden jaarlijks opnieuw afspraken gemaakt met 
de provincie en gemeentes als opdrachtgevers. 
De overige projecten worden marktconform op 
offertebasis aan de opdrachtgevers aangeboden. 
Waar zich mogelijkheden voordoen om project-
activiteiten te combineren, worden deze kansen 
benut.

3 De omgang met belanghebbenden

Belanghebbenden, subsidieverleners en opdracht-
gevers krijgen tussentijdse en eindproject-
rapportages m.b.t. 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 gebiedsgerichte projecten wordt 
middels bebording informatie gegeven over het 
project en de financiers.

Verantwoordingsverklaring
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Resultaten: feiten en cijfers
2012

BUrgerParTICIPaTIe

 90  Ondersteuning en 
 stuks samenwerking 
   vrijwilligersgroepen  

 2412  Totaal ingezette 
  vrijwilligers 
  (exl. Natuurwerkdag) 

 1360 Participerende 
  particulieren en 
  agrariërs

 35 Deelnemende groepen 
  Natuurwerkdag 

 1400 Deelnemende 
  vrijwilligers 
   Natuurwerkdag  

 30 Maatschappelijke 
  stages  

 5 Samenwerking
stuks scholengemeenschap

 12 Samenwerking met 
stuks basisscholen  

 3 Samenwerking 
stuks AOC’s

 16 Burgerparticipatie-
  projecten

 3 Ondersteuning 
 stuks burgerinitiatieven

 17 Samenwerking  
 stuks Zorgboerderijen

reaLIsaTIe

 7 Onderhouden 
stuks particuliere historische 
  buitenplaatsen

 184 Onderhoud houtwallen, 
 km -singels, bomenrijen, 
  lanen e.d.  

 15,2 Aanleg houtwallen, 
 km -singels, bomenrijen, 
  lanen e.d.  

 14 Aanleg en onderhoud 
 km hagen 

 3,2 Aanleg bos 
 ha

 183  Onderhoud bos 
 ha

 20 Onderhoud heide, 
 ha vennen en schraalland

 243 Beheer en inrichting 
 stuks boerenerven

 500 Herstel oude 
 m grachten

 2484 Onderhoud en aanleg 
stuks fruitbomen 

 145 Aanleg en onderhoud 
 stuks poelen 

 513 Onderhoud boom-
 stuks groepen en solitaire 
  bomen 

 1087 Onderhoud 
stuks monumentale bomen

 13 Onderhoud brinken en 
 stuks huisbrinken

 50 Onderhoud 
 km wandelroutes 

 9 km Aanleg wandelroutes

 216 Onderhoud
 stuks grafheuvels

 37 Nestvoorzieningen 
  fauna
 

aDvIserINg, oNDerZoeK 
eN PLaNvorMINg

 5 Gebiedsplannen collec- 
  tief weidevogelbeheer

 174 Adviezen particulieren 
  en agrariërs m.b.t. 
  beheer en onderhoud 

 9 Monitoring terreinen
 stuks

1709  VTA controles 
  monumentale bomen

 652 VTA controles niet 
  monumentale bomen

 2 Beheer- en inrichtings-
  plannen

 

voorLICHTINg eN 
eDUCaTIe

 15 Nieuwsbrieven

 10 Cursussen

 28  Voorlichtings-
 bijeenkomsten

 7 Excursies
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Landschapsbeheer Drenthe
Nijend 18a
9465 TR Anderen
T  (0592) 31 66 16
F  (0592) 33 01 11
E  info@lbdrenthe.nl
www.lbdrenthe.nl

Landschapsbeheer Drenthe maakt deel uit van Landschaps-
beheer Nederland, een samenwerkingsverband van twaalf 
provinciale organisaties die streven naar behoud, beheer en 
ontwikkeling van een ecologisch en mooi cultuurlandschap  
met een streekeigen karakter. Landschapsbeheer werkt 
nauw samen met particulieren, boeren en overheden, die 
samen eigenaar zijn van tachtig procent van het Nederlandse 
buitengebied. Met haar expertise en duizenden vrijwilligers 
levert landschapsbeheer een bijdrage aan de verdere 
ontwikkeling van ons levende landschap. Belangrijk einddoel 
is dat mensen zelf aan de slag gaan met de zorg voor het 
landschap in hun eigen omgeving.

2012 
Landschapsbeheer 
Drenthe

De activiteiten van 
Landschapsbeheer Drenthe 
worden mede mogelijk 
gemaakt door:

reDaCTIe BerT DIjKsTra, YvoNNe arNsT eN FLeUr KIers, LaNDsCHaPsBeHeer DreNTHe, jaN-Kees vaN LooN, waTerLoo CoMMUNICaTIe, groNINgeN FoTograFIe vrIjwILLIgers eN MeDewerKers 
LaNDsCHaPsBeHeer DreNTHe eN vossY-arT vorMgevINg IN oNTwerP, BUreaU voor vorMgevINg, asseN


