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In Drenthe is het goed vertoeven. Het is de verscheiden-
heid, kwaliteit en (be)leefbaarheid die onze provincie 
zo uniek en aantrekkelijk maakt. Ondanks dat Drenthe 
slechts een magere 3000 m2 aan oppervlakte heeft, is 
de variatie in landschapstypen en plant- en diersoorten 
groot. Er zijn beekdalen, essen en er is openheid in 
het wegdorpenlandschap. Dagelijks werken onze 
medewerkers hard om de kwaliteit en onderlinge 
samenhang van deze landschapstypen te behouden 
en te versterken. Samen met vele, enthousiaste 
vrijwilligers zetten we ons in voor de cultuurhistorie, de 
leefomgeving van (bedreigde) plant- en diersoorten op 
particuliere erven en terreinen in onze mooie provincie.

Samen kom je verder 

Samenwerken was in 2017 het sleutel-
woord. Als tegengestelde belangen 
elkaar in de weg leken te staan, zochten  
we als Landschapsbeheer Drenthe naar  
verbinding met andere organisaties.  
Het leidde onder andere tot een rol als  
gebiedsmakelaar voor het beheer 
van akker- en weidevogels, de onder-
steuning van de agrarische collectieven 
via de AND, de afstemming van 
bewonersinitiatieven met onze 
partners BOKD en CMO STAMM, en in 
toenemende mate voorbereiding van 
projecten met Het Verhaal van Drenthe, 
samen met andere erfgoedpartners. 

Ook het aantal vrijwilligers nam in 
2017, tot onze blijdschap, opnieuw 
toe. Uit onderzoek door enkele Drentse 
gemeenten voor de omgevingsvisie 
bleek dat inwoners een zeer hoge 
waardering aan de natuur en het land-
schap in hun omgeving geven. En naast 
het feit dat leefomgeving de kwaliteit 
van leven vergroot, zijn inwoners ook  
steeds vaker zelf betrokken bij het 
landschap. Met streekbeheer, een concept  
van Landschapsbeheer Drenthe, zorgen 
we ervoor dat inwoners, vrijwilligers, 
(natuur)organisaties en de overheid met 
elkaar aan tafel komen en zo wensen, 
behoeften en doelstellingen met elkaar 
afstemmen. 

De organisatie

De groei van het aantal vrijwilligers-
groepen leidde in de provincie tot een  
toenemende vraag om begeleiding. 
In 2017 hebben we daarom hiervoor 
twee nieuwe medewerkers kunnen 
aannemen. Ook het aantal bewoners-
initiatieven nam toe. En dat gaf ons  
als organisatie aanleiding om te 
herbezinnen: hoe kunnen wij ons 
groeiend aantal enthousiaste vrij-
willigersgroepen optimaal blijven 
faciliteren en begeleiden? 

Weidevogels gesteund door 
Provinciale Staten

Goed nieuws voor de akker- en weide-
vogels in Drenthe: Provinciale Staten 
stemde in 2017 in met een pakket aan  
maatregelen om deze vogels te 
beschermen. Vier gebieden in Drenthe 
zijn aangewezen als weidevogelgebied. 
Hierin werken o.a. natuurorganisaties, 
waterschappen, gemeenten en boeren  
samen om het leefgebied van weide-
vogels te optimaliseren, onder leiding 
van een ‘maatregelenmakelaar’ van 
Landschapsbeheer Drenthe. Daarnaast 
stelt de Provincie een flexibele pot 
beschikbaar die agrariërs en organisaties 
in staat stelt gedurende het seizoen 
compensatie te ontvangen voor 
beperkingen, die nodig zijn voor herstel 
en behoud van weidevogelpopulaties.

HENK OLDENKAMP
VRIJWILLIGERSGROEP ’T WITTE ZAND-
HOOGHALEN

“We hadden een mooie opkomst tijdens  
de Natuurwerkdag, er waren zelfs 
vrijwilligers uit Drachten! De samen-
werking met Landschapsbeheer Drenthe 
was zoals altijd goed. Wij kijken terug op 
een geslaagde dag die naar alle waar-
schijnlijkheid een vervolg zal krijgen.”



Nederland Zoemt  

In 2017 is het landelijke project 
Nederland Zoemt gestart. Want het 
gaat niet goed met de bij. Zowel de 
achteruitgang van de wilde bij als de 
sterfte van honingbijvolken is zorg-
wekkend. In de provincie Drenthe 
inventariseerden wij bestaande initia-
tieven en kansrijke plekken met de 
bedoeling om 25 plekken te creëren die 
bijdragen aan een verbetering van  
de leefomstandigheden en de voedsel-
beschikbaarheid voor bijen. Het eerste 
project werd tijdens de Natuurwerkdag 
in november uitgevoerd: de aanleg 
van een vlinder- en bijenparadijs 
door Bewonersgroep Struunpad in 
Koekangerveld.

Nederland Zoemt is een landelijk project 
van de koepelorganisatie LandschappenNL 
en wordt gefinancierd door de Nationale 
Postcode Loterij.

Code Rood voor natuur

Om de oorzaken van de achteruitgang 
van biodiversiteit aan te pakken, hebben  
we in 2017 samen met diverse natuur-
organisaties en maatschappelijke 
instellingen de petitie ‘Code Rood voor 
natuur’ opgesteld. TV-tuinman Lodewijk 
Hoekstra nam het initiatief voor de 
petitie, die stelt dat iedereen recht heeft 
op een gezonde leefomgeving én een 
rijke natuur. Op dinsdag 31 oktober zijn 
de ruim 27.000 handtekeningen over-
handigd aan de leden van de Tweede 
Kamer. Ook in Provinciale Staten was 
in 2017 aandacht voor nijpende verlies 
aan biodiversiteit, dankzij de unanieme 
aangenomen motie boerenlandvlinders.

16 nestplaatsen voor  
16 jaar waterschap

IJsvogels zijn afhankelijk van voldoende  
voedsel zoals (kleine) vissen en water- 
insecten, maar ook van geschikte 
broedplaatsen zoals steile, onbegroeide 
oevers of stevige wortelkluiten van 
omgevallen bomen. Deze natuurlijke 
nestgelegenheid ontbreekt op veel 
plaatsen. Daarom hebben we, in 
opdracht van het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta, samen met vrijwilli-
gers, zestien ijsvogelwanden aan laten  
leggen. Met grondeigenaren en terrein- 
beherende organisaties is gezorgd 
voor een goede spreiding van de nest-
gelegenheden over het voormalige 
gebied van het waterschap. In februari 
werd de laatste broedwand opgeleverd, 
het jaarlijkse onderhoud is inmiddels 
onderdeel van het Streekbeheer.

Weer meer vrijwilligers 
tijdens Natuurwerkdag

Maar liefst 1484 mensen staken  
tijdens de Natuurwerkdag op zaterdag  
4 november de handen uit de mouwen 
op een van de 58 locaties in Drenthe,  
een absoluut record. De 59ste locatie,  
de Kluft in Meppel, meldde zich  
’s ochtends nog spontaan aan bij een  
van de medewerkers van Landschaps-
beheer Drenthe. Op diverse plekken 
kwamen ook wethouders en andere 
gemeentebestuurders een kijkje nemen. 
Ze voorzagen de harde werkers van een 
versnapering of namen zelf de hark, 
spade en snoeischaar ter hand. 

JOOP VERBURG
NATUURVERENIGING ZUIDWOLDE

“De zeldzame Sleedoornpage komt 
in onze provincie alleen ten zuiden 
en westen van Zuidwolde (Dr.) voor. 
Ontzettend blij waren we dan ook dat 
we, bijna drie jaar na de aanplant van 
nieuwe sleedoorns aan de oostkant van 
ons dorp, in januari 2017 ook dáár een 
eitje van deze bijzondere vlinder vonden. 
Uitbreiding van goede natuur zorgt dus 
voor uitbreiding van het leefgebied van 
zeldzame vlindersoorten.”



Grootste boom een kop 
kleiner

De Bomenwacht onderhoudt in Drenthe  
ruim 10.000 bomen. Zo’n 7000 daarvan  
hebben vanwege hun grote cultureel- 
historische waarde de titel ‘monumen-
taal’. In 2017 werden meer dan 1450 
boomveiligheidscontroles uitgevoerd, 
met name na twee fikse stormen,  
45 bomen moesten nader onderzocht 
worden. Bijzondere Bomenwacht-
projecten waren de grondverbetering 
van de monumentale rode beuk bij de 
Sprookjeshof in Zuidlaren en de grootste 
beuk van Drenthe, bij hotel Wesseling 
in Dwingeloo, werd letterlijk een kopje 
kleiner gemaakt om de kracht op de 
uitgeholde stam te verminderen. 

Kunstmatige kraamkamers

In heide- en hoogveenrestanten, 
veentjes, beekdalen, bos met natte 
ruigtes en open plekken zijn in onze 
provincie ringslangen te vinden. De 
grootste slangensoort van Nederland, 
die overigens niet giftig is, heeft het niet  
altijd even makkelijk. Daarom is in 2017  
gestart met een project om het leef-
gebied van deze dieren te verbeteren. 
De focus ligt in eerste instantie op Norg 
en omgeving, waar zich een belangrijke 
populatie ringslangen bevindt. Samen 
met vrijwilligers zijn broeihopen 
aangelegd, bestaande uit paardenmest, 
compost en bladeren, die door ring-
slangenvrouwtjes als kraamkamer 
worden gebruikt. Ook grondeigenaren, 
waaronder de Boermarken, particulieren,  
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten  
verleenden hun medewerking aan dit 
project. 

Het ringslangenproject is mede mogelijk 
gemaakt dankzij financiering van de 
provincie Drenthe en de Nationale Postcode 
Loterij.

Biodiversiteit op Drentse 
Golfbanen

 
In juni organiseerden we samen met 
de Nederlandse Golf Federatie een 
mini-symposium voor managers, 
greenkeepers en bestuursleden van  
golfbanen in Drenthe. Het doel? Samen  
de bewustwording en biodiversiteit 
vergroten en met duurzaam ecologisch  
beheer de natuurwaarde én het spel-
plezier vergroten. Diverse golfbanen 
zijn inmiddels van goed beheeradvies 
en inrichtingsmaatregelen voorzien. 

Het project Natuur op Drentse Golfbanen 
wordt mogelijk gemaakt door de provincie 
Drenthe en de Nationale Postcode Loterij. 

MARJON VAN DEN BRAND
ADVISEUR PLATTELANDSONTWIKKELING 
GEMEENTE DE WOLDEN

‘In de gemeente De Wolden zijn al meer 
dan 50 vrijwilligersgroepen actief in 
het landschap. Ook heeft een groep 
werkzoekenden uit De Wolden en 
Hoogeveen succesvol meegedraaid met 
projecten die vanuit het streekbeheer 
worden uitgevoerd. Landschapsbeheer 
Drenthe is hierin een hele stimulerende, 
inspirerende en deskundige partner 
gebleken.’

JANS ZANTING
WERKGROEP VRIENDEN VAN DE 
FALIEBERG 

“Ik heb ontzettend veel profijt van de 
cursus ‘veilig werken met de ketting-
zaag’. Dankzij de zaagtechniek kunnen 
we er nu voor zorgen dat we de boom 
op de juiste plek laten vallen en niet te 
veel andere bomen beschadigen. Alle 
vrijwilligers die zagen zouden deze 
cursus moeten volgen om de kans op 
ongelukken te verkleinen.”



Bereikt in 2017

Actieve vrijwilligers

2017	 																																																									7.199
2016	 																																														6.210
2015	 																																			5.207

Aantal gewerkte uren

2017	 																																																							86.989
2016	 	 									72.679
2015																						60.481

Vrijwilligers- en bewonersgroepen

2017																																																																		314
2016			 									 																244
2015	 																																			229

Natuurwerkdag deelnemers

2017	 	 																																1.481
2016	 	 	 					1.385
2015	 	 	 	1.325

Natuurwerkdaglocaties

2017																																																																												59
2016	 	 	 										54
2015	 	 	 		47

Netwerk vrijwilligers- en bewonersgroepen, soortenbeheer en scholen

Evenementen en
communicatie

18  Cursussen (272 deelnemers)

60  Evenementen (7621bezoekers)

587  Facebookfans

456  Twittervolgers

5  Digitale nieuwsbrieven

12  Bijdragen Kwartaalblad HDL

28  Persberichten



Resultaten in het landschap 

Advies en onderzoek

118 Adviezen voor erfbeplanting en  
landschapselementen

18 Inrichtings- en beheerplan voor gebied

2 Inventarisaties agrarisch cultuurlandschap

1731* Onderzoeken/inspecties/controles

* inclusief inspecties Bomenwacht

In 2017 werden er mooie projecten gerealiseerd dankzij de financiële bijdragen van:

Financiën

BATEN
Subsidies en bijdrages projecten 1.891.338
Af: directe projectlasten  738.302

Dekkingsbijdrage projecten  1.153.036

LASTEN
Personeel  975.675
Organisatie  191.665
Kapitaallasten  14.667

   1.181.997

RESULTAAT  -28.961

Landschapsbeheer Drenthe 
Kloosterstraat 11 
9401 KD  Assen 
info@lbdrenthe.nl 
www.lbdrenthe.nl
www.facebook.com/lbdrenthe 
www.twitter.com/lbdrenthe

Met vrijwilligers en bewoners Met professionals

126.779 meter 
aangelegde en 
onderhouden 
wandel- en 
fietspaden

35.746 meter 
aangelegde en 
onderhouden 
wandel- en 
fietspaden

760 stuks 
aangeplante en 
onderhouden 
solitaire bomen  
en struiken

105 stuks 
aangeplante en 
onderhouden 
knotbomen

211 stuks overige 
cultuurhistorische 
en aardkundige 
elementen

16.841 stuks 
aangeplante en 
onderhouden 
solitaire bomen en 
struiken

83 stuks 
aangeplante en 
onderhouden 
knotbomen

14 stuks overige 
cultuurhistorische 
en aardkundige 
elementen

218 hectare 
geplante en 
onderhouden 
boselementen

17,63 hectare 
geplante en 
onderhouden 
boselementen

25,21 hectare 
onderhouden 
natuurterreinen

96 stuks 
aangeplante en 
onderhouden 
fruitbomen

238  hectare 
onderhouden 
natuurterreinen

1087 stuks 
aangeplante en 
onderhouden 
fruitbomen

2.133 nesten 
beschermde 
weidevogels

15.660 
meter aangeplante 
en onderhouden 
houtwallen, singels 
en lanen

28.316  
meter aangeplante 
en onderhouden 
houtwallen, singels 
en lanen

644 meter 
aangelegde en 
onderhouden 
natuurranden zoals 
bermen en oevers

47 stuks aangelegde 
en onderhouden 
natte elementen, 
zoals poelen

32.076 meter 
aangelegde en 
onderhouden 
natuurranden zoals 
bermen en oevers

41 stuks aangelegde 
en onderhouden 
natte elementen, 
zoals poelen

Drentse gemeenten en Regio Groningen-Assen


