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Het boerenland, het dorpsgroen, het zandpad naar
de hei. Het is de “gewone” leefomgeving die Drenthe 
bijzonder maakt. Landschapsbeheer Drenthe werkt 
actief aan de zorg voor het landschap en de natuur 
dichtbij. Het dorpsbosje, het heideveld net buiten het 
dorp of de houtwal tussen de landerijen, daar doen 
we het voor. Onze medewerkers houden zich bezig 
met cultuurhistorie, de leefomgeving van (bedreigde) 
plant en diersoorten, particuliere erven en terreinen 
en bovenal met de facilitering van vrijwilligers. 

2016 in het kort

Als we terugblikken naar 2016 zijn 
we trots. Trots op alle vrijwilligers die 
zich wekelijks, maandelijks of één 
keer per jaar hebben ingezet voor het 
landschap en de natuur in Drenthe. 
Trots op de mooie projecten die we 
mochten uitvoeren met de provincie 
Drenthe, Drentse gemeenten, groene en 
maatschappelijke partners. Trots op het 
feit dat we bijdragen aan de kwaliteit en 
beleving van het landschap en de natuur 
in Drenthe. Wat we zoal hebben gedaan? 
Daarvan brengen we u in dit jaarbericht 
een selectie. En we hopen dat u zich dan 
ook een beetje trots voelt. 

De organisatie

Voor de organisatie was 2016 een 
jaar met vele stappen. Uit de cijfers 
is gebleken dat we een behoorlijke 
progressie hebben gemaakt, want 
het aantal actieve vrijwilligers is 
alweer gegroeid. Maar we hebben ook 
letterlijke stappen gezet. Tijdens de 
verhuizing zijn onze spullen verhuisd 
naar het ‘groene hart van Assen’. Een 
mooie plek naast Stichting Het Drentse 
Landschap waar we ons direct thuis 
voelden. 

Jaar van de Kievit

Tijdens het Jaar van de Kievit hebben we 
in Drenthe met de Agrarische Natuur 
Drenthe de krachten gebundeld en 
samen middelen beschikbaar gesteld 
voor de kievit en andere bedreigde 
weidevogels. Dankzij de financiële steun 
konden agrariërs de eerste bewerking 
van het land uitstellen en werden 
braakstroken aangelegd in combinatie 
met nestbeschermers. Een nuttige actie!

HERMAN ROEPMAN 
VRIJWILLIGER NATUURBEHEER 
GASTEREN

“Ons initiatief ontstond door ergernis 
over de zichtbare teruggang van 
het heideterrein ten oosten van de 
Schipborgerweg. Er werd weinig 
onderhoud gepleegd, takken hingen 
over de wandelpaden en opslag van 
onder andere Amerikaanse vogelkers 
nam de overhand. Na een oproep op  
de dorpswebsite meldden 24 mensen 
zich aan.”

SAKE AKKERMAN
VRIJWILLIGER LANDSCHAPSBRIGADE 
MEPPEL

“Dankzij de goede uitleg en het 
heldere, overzichtelijke werkplan 
kunnen we zelfstandig aan de slag.”



Drenthe loopt warm voor
natuurvriendelijke erven 

Samen met de provincie Drenthe zijn 
we in april gestart met het project 
Natuurvriendelijke erven. Bewoners in 
het buitengebied werden uitgenodigd 
hun erf natuurvriendelijk in te richten 
om een bijdrage te leveren aan de 
biodiversiteit in Drenthe. We merkten 
dat het onderwerp leefde, maar dat 
het zo populair was, hadden we vooraf 
niet verwacht. In no time was het 
maximaal aantal inschrijvingen bereikt. 
Alle deelnemers hebben in 2016 een 
zogenoemde erfscan gehad, ze hebben 
de werkplannen ontvangen en in 2017 
gaan ze met de uitvoering aan de slag!  

Opnieuw records voor 
de Natuurwerkdag

Na vele maanden voorbereiding was 
het op zaterdag 5 november tijd voor 
de jaarlijkse Natuurwerkdag. Nog nooit 
waren in Drenthe zoveel vrijwilligers op 
de been. Maar liefst 1.385 mensen, jong 
en oud, staken op 54 locaties  de handen 
uit de mouwen. Dankzij de Nationale 
Postcode Loterij, de provincie Drenthe, 
(groene) partners en vooral dankzij de 
vele enthousiaste vrijwilligers was de 
Natuurwerkdag een groot succes. 

Aandacht voor 
Drents Goud

De belangstelling om in Drenthe 
te gaan samenwerken aan beter 
beheer en bescherming van kleine 
landschapselementen is groot. 
Dit bleek tijdens het symposium 
Drents Goud dat in November werd 
georganiseerd. In Drenthe zijn al veel 
houtwallen en singels verdwenen, 
en dit lijkt in snel tempo door te 
gaan. Is dat nu wel of niet erg? 
Het landschap is immers altijd in 
beweging? De aanwezigen waren het 
er echter over eens dat deze ‘kleine’ 
landschapselementen van grote 
betekenis zijn voor de ruimtelijke 
kwaliteit, recreatie en toerisme en 
de biodiversiteit in Drenthe. De 
partners in Drents Goud gaan daarom 
samen met de provincie Drenthe 
en gemeenten aan de slag met een 
actieprogramma. Wordt vervolgd! 

Partners: Natuur en Milieufederatie Drenthe, 
Erfgoedvereniging  Heemschut Drenthe, 
Het Drentse Landschap, Natuurvereniging 
Zuidwolde, Landschapsadviesbureau 
Libau, Adviesorganisatie Libau, Steunpunt 
Erfgoed Drenthe, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer. 

Vrijwillige
weidevogelbescherming

In 2016 hielden 32 groepen zich 
actief bezig met de vrijwillige 
weidevogelbescherming. Op de akkers 
en weilanden tuurden zij vele uren op 
zoek naar kieviten, grutto’s of tureluurs. 
Ondanks de inspanningen van de 
weidevogelbeschermers gaat het aantal 
weidevogels jaarlijks achteruit. Om hun 
zorgen met de Drentse politiek te delen, 
stuurden de weidevogelbeschermers 
een brandbrief naar de Gedeputeerde 
Staten. En met succes. Gelijktijdig werd 
een motie unaniem aangenomen en 
vervolgens vond een symposium plaats 
en werd een gezamenlijk plan van 
aanpak ontwikkeld. Samen werden de 
eerste stappen gezet om de weide- en 
akkervogels in onze provincie te helpen.

CAROLIEN VAN DE BLES
BELEIDSAMBTENAAR GEMEENTE MEPPEL

“Ik ben blij verrast door de groeiende 
hoeveelheid mensen die zich binnen 
de gemeente Meppel inzetten voor 
natuur en landschap. Landschapsbeheer 
Drenthe heeft in korte tijd een groot 
netwerk van vrijwilligersgroepen 
verbonden aan hun eigen landschap, 
aan elkaar en aan onze gemeente. Ik 
ben ervan overtuigd dat we hiermee 
niet alleen het landschap en de natuur 
versterken, maar ook elkaar.”



Warm welkom voor 
ijsvogels 

In opdracht van het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta hebben we, samen 
met vrijwilligers, zestien ijsvogelwanden 
aangelegd. Als blijvende herinnering 
aan het voormalige waterschap Reest 
en Wieden. Met grondeigenaren en 
terreinbeherende organisaties is 
gezorgd voor een goede spreiding van 
de nestgelegenheden. Het jaarlijkse 
onderhoud van de wanden wordt 
onderdeel van het Streekbeheer.

Pingo Programma

Het Pingo Programma was in volle gang 
in 2016. De werkgroepen zijn gestart 
met onderzoek, het opzetten van een 
educatief programma krijgt vorm en 
op het gebied van beheer zijn de eerste 
stappen gezet. Lezingen worden goed 
bezocht, informatie wordt gedeeld en 
vrijwilligers zijn actief in het veld met 
onderzoek. En nog belangrijker: het 
onderwerp is gaan leven! Steeds meer 
mensen raken bevangen door deze 
bijzondere elementen. 

Doedagen scholen

De bewustwording over het nut en de 
noodzaak van een divers landschap, met 
waardevolle elementen, begint op jonge 
leeftijd. Mede daarom investeren we 
in doedagen voor basis- en middelbare 
scholieren. In totaal hebben 2.338 
leerlingen door middel van theorie- en 
praktijklessen kennis gemaakt met 
landschapsbeheer en ons Drentse 
landschap.  

De groene snelweg

In samenwerking met Het Drentse 
Landschap hebben we scholen  
bezocht onder de noemer ‘De Groene 
Snelweg’. Een informatieve gastles,  
leuke opdrachten en nijverig werk in  
de natuur laten kinderen kennismaken 
met houtwallen en houtsingels. 
De snelwegen van onze natuur.   

Leren over het landschap
 

Een belangrijk onderdeel van ons werk 
is het overdragen van kennis. Dat doen 
we onder andere door het aanbieden 
van cursussen. Hoogstamfruitbomen, 
landschapsonderhoud en herkenning 
van landschapselementen zijn 
inmiddels vaste waarden in ons 
aanbod. In 2016 is de cursus ‘Werken 
met de zeis’ daaraan toegevoegd. Een 
populair onderwerp; veel mensen 
wilden meer leren over deze ambacht.   

 

Groene knopen,  
rode draden

In samenwerking met 
Landschapsbeheer Groningen en 
Landschapsbeheer Friesland hebben 
vrijwilligers in de drie noordelijke 
provincies tientallen boomgaarden 
aangelegd, insectenhotels gebouwd, 
insectvriendelijke struiken en hagen 
geplant en vogelhuisjes geplaatst. 
Onder het mom Groene knopen, rode 
draden hebben de deelnemers hiermee 
de biodiversiteit vergroot. De uitreiking 
van de wedstrijd ‘Onze boomgaard 
is goud waard!’ was de feestelijke 
afsluiting van het project. Leuk om te 
weten: de treftuin in Roden won hierbij 
een cheque van € 250,–.

PETER LIJSTER
VRIJWILLIGER HOOGSTAMBRIGADE 
ZUIDWOLDE 

“Ik merk dat het belangrijk is om 
synergie te creëren en verbindingen te 
leggen. Er zijn heel veel initiatieven in 
onze streek, maar men wist van elkaar 
niet wie wat aan het doen is.”



Bereikt in 2016

Actieve vrijwilligers

2016	 																																																						6.210
2015	 																																													5.207
2014	 																																									4.972

Aantal gewerkte uren

2016	 	 	 72.679
2015	 	 					60.481
2014	 	 		57.095

Vrijwilligers- en bewonersgroepen 
& scholen

2016			 									 																																244
2015	 																																																		229
2014	 																																										197

Natuurwerkdag deelnemers

2016	 	 	 									1.385
2015	 	 	 				1.325
2014	 	 																1.208

Natuurwerkdaglocaties

2016	 	 	 															54
2015	 	 	 										47
2014	 	 	 		45

Netwerk vrijwilligers- en bewonersgroepen

Evenementen en
communicatie

18  Cursussen (244 deelnemers)

31  Evenementen (7520 bezoekers)

18.898  bezoeken www.lbdrenthe.nl

455  Facebookfans

342  Twittervolgers

4  Digitale nieuwsbrieven

2  Gedrukte nieuwsbrieven 

2  Bijdragen Kwartaalblad HDL

30  Persberichten

Weidevogelbescherming

Vrijwilligers- en bewonersgroepen



Resultaten in het landschap 

Advies en onderzoek

86  Adviezen voor erfbeplanting en  
     landschapselementen

8  Inrichtings- en beheerplan voor gebied

2  Inventarisaties agrarisch cultuurlandschap

21  Onderzoeken/inspecties/controles

In 2016 werden er mooie projecten gerealiseerd dankzij de financiële bijdragen van:

Financiën

BATEN
Subsidies en bijdrages projecten 1.711.572
Af: directe projectlasten  564.460

Dekkingsbijdrage projecten  1.147.112

LASTEN
Personeel  924.517
Organisatie  217.847
Kapitaallasten  9.766

   1.152.130

RESULTAAT  -5.018

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

91.231 meter 
aangelegde en 
onderhouden 
wandel- en 
fietspaden

28.836 meter 
aangelegde en 
onderhouden 
wandel- en 
fietspaden

836 stuks 
aangeplante en 
onderhouden 
solitaire bomen en 
struiken

45 stuks 
aangeplante en 
onderhouden 
knotbomen

241 stuks overige 
cultuurhistorische 
en aardkundige 
elementen

13.411 stuks 
aangeplante en 
onderhouden 
solitaire bomen en 
struiken

258 stuks 
aangeplante en 
onderhouden 
knotbomen

12 stuks overige 
cultuurhistorische 
en aardkundige 
elementen

144,5 hectare 
geplante en 
onderhouden 
boselementen

14,81 hectare 
geplante en 
onderhouden 
boselementen

30,13 hectare 
onderhouden 
natuurterreinen

42 stuks 
aangeplante en 
onderhouden 
fruitbomen

221,8  hectare 
onderhouden 
natuurterreinen

1134 stuks 
aangeplante en 
onderhouden 
fruitbomen

2.471 nesten 
beschermde 
weidevogelnesten

16.705,1 
meter aangeplante 
en onderhouden 
houtwallen, singels 
en lanen

41.148  
meter aangeplante 
en onderhouden 
houtwallen, singels 
en lanen

824 meter 
aangelegde
en onderhouden 
natuurranden zoals 
bermen en oevers

24 stuks aangelegde 
en onderhouden 
natte elementen, 
zoals poelen

11.291 meter 
aangelegde en 
onderhouden 
natuurranden zoals 
bermen en oevers

34 stuks aangelegde 
en onderhouden 
natte elementen, 
zoals poelen

Drentse gemeenten en Regio Groningen-Assen


