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MISSIE

Er moet iets gebeuren

Moeder Aarde geeft aan dat het genoeg is geweest. Niet 
alles kan meer. Er moet iets gebeuren aan de teloorgang 
van de natuur. Het Drentse Landschap wil de komende 
jaren helpen bouwen aan een groenere en duurzamer  
wereld. Een nieuwe economie moet ervoor zorgen dat 
onze ecosystemen zich weer kunnen ontwikkelen. Als  
de natuur gezond is, kunnen wij ook weer gezond leven.

We gaven ons nieuwe beleidsplan als motto mee:  
Het Drentse Landschap, voor altijd, voor iedereen.  
Het Drentse Landschap blijft zich ervoor inzetten om 
alles wat Drenthe tot Drenthe maakt, te beheren, te  
beschermen en te behouden. Ook de generaties na  
ons moeten van Drenthe kunnen blijven genieten.

In alle bescheidenheid probeert Het Drentse Landschap 
de komende jaren aan zo’n beleid invulling te geven.  
We hopen dat jij ons daarbij wilt helpen. De natuur, het 
landschap en het erfgoed zullen onze inzet belonen en 
ons altijd blijven verwonderen met hun schoonheid.

In dit boekje vind je het beleid in hoofdlijnen van  
Het Drentse Landschap voor de jaren 2021-2025.  
De tekst is gebaseerd op het Meerjarenbeleidsplan.

Voor de volledige tekst:

www.drentslandschap.nl

3



 

Sonja van der Meer     
directeur-bestuurder

De komende vijf jaar hebben we te maken met tal van 
ontwikkelingen die allemaal hun stempel gaan drukken 
op ons werk: de biodiversiteit, de klimaatadaptie, de 
natuurinclusieve landbouw, de verduurzaming. Nog 
nooit in de geschiedenis van Het Drentse Landschap 
lagen er zoveel kansen om van betekenis te zijn voor  
de toekomst van Drenthe. Het worden spannende  
tijden, want kunnen we onze ambities waarmaken?  
Het is de moeite van het proberen waard. Het is  
aan ons!
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UITDAGINGEN

Aan Het Drentse Landschap
 
zal het niet liggen

Nog steeds brengt de stikstofproblematiek ongelooflijk 
veel schade toe aan natuur en landschap. Het Programma 
Natuur wil daar een eind aan maken. Het Drentse Land-
schap doet alles wat ze kan om een eind te maken aan de 
gevolgen van de stikstofdepositie op haar terreinen.

Het Natuur Netwerk Nederland is al jaren een belang-
rijk wapen in de strijd tegen de achteruitgang van de 
biodiversiteit. Meer natuur met nieuwe kansen voor plant 
en dier vraagt de komende jaren vraagt veel van alle 
betrokken partijen. De druk op de grondmarkt gaat het 
lastig maken om in 2027 het Natuurnetwerk in Drenthe af 
te ronden, maar aan Het Drentse Landschap zal het niet 
liggen.

Er moet een eind komen aan het gebruik van fossiele 
brandstoffen. Het Drentse Landschap wil zich inzetten 
voor de energietransitie in Drenthe. Het wordt een grote 
uitdaging om ervoor te zorgen dat dat op een manier  
gebeurt die past bij de Drentse schaal. Dat wil zeggen: 
met oog voor de natuur en voor de ruimtelijke en  
landschappelijke kwaliteit.
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Melle Buruma    
rentmeester

Als we in ons bijna negentigjarige bestaan iets geleerd 
hebben, dan is het wel dat je met het zelf aankopen 
van grond de natuur het beste kunt beschermen.  
Grond waar natuur behouden kan blijven, of grond waar 
ruimte komt voor nieuwe natuur. Daar blijven we ons 
sterk voor maken en we hopen op brede steun van  
onze achterban en van de overheid. Drenthe waar 
natuur, omwille van de natuur, de ruimte houdt. Voor 
plant, dier én mens. Natuur als de blijvende grond  
van ons bestaan!
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NATUUR EN LANDSCHAP

Inspelen op veranderingen

Het Drentse Landschap gaat de komend jaren nieuwe  
natuur ontwikkelen in de Bronnigermaden, De Branden 
en de Noordma in het Hunzedal. Ook in het dal van het 
Oude Diep en ook elders in Drenthe gaan we gebieden 
weer nieuw inrichten. Hiermee leveren we een bijdrage  
aan verschillende maatschappelijke wensen. In de 
beekdalen combineren we natuurontwikkeling met het 
vasthouden en bergen van water. De aanleg van bossen 
en het vernatten van oude veengronden dragen bij  
aan het vasthouden van koolstof en daarmee aan het 
verminderen van klimaateffecten.

Het Drentse Landschap gaat haar bestaande en nieuwe  
terreinen zo beheren dat er snel op veranderingen kan 
worden ingespeeld. We zorgen er dus voor dat onze 
beheerplannen actueel zijn en blijven. Het is essentieel 
te weten wat er op de terreinen gebeurt en hoe we nieuwe 
kennis kunnen gebruiken voor het beheer. Denk aan nieuwe  
ontwikkelingen door de stikstof- en droogteproblematiek 
en aan recente uitdagingen als de komst van de wolf.

We stellen onze gebieden graag open zodat iedereen 
ervan kan genieten. In deze tijden van corona zien we het 
steeds drukker worden op onze terreinen. Hier en daar 
dreigt het soms té druk te worden. We gaan nadenken 
hoe we die toenemende recreatiedruk het 
beste kunnen aanpakken.
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De komende jaren gaan we 1000 hectare in het beekdal 
van de Hunze aanpakken. De ambitie is groot, in 2027 
moet het Hunzedal duurzaam ingericht zijn voor de  
natuur en moet het voldoen aan de waterdoelstellingen. 
De provincie treedt op als opdrachtgever, Prolander als 
uitvoerder. Behalve Het Drentse Landschap zijn ook 
waterschap Hunze en Aa’s, Drents Particulier Grond- 
bezit, LTO Noord en de gemeenten Aa en Hunze,  
Borger-Odoorn en Tynaarlo bij het project betrokken.
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Uko Vegter    
team Natuur en landschap

De Drentse natuurgebieden en al die typisch Drentse  
landschappen komen steeds meer onder druk te staan,  
maar ze zijn essentieel als leefgebied voor al die planten  
en dieren die hier van nature voorkomen. En als plekken 
in Drenthe waar je tot rust kunt komen. Plant en dier 
moeten weer veel meer ruimte krijgen. Om alles wat  
ons dierbaar is, een goede toekomst te geven zijn  
onderling verbonden, grotere en robuuste natuur- 
gebieden onontkoombaar. Daar moeten we dus  
keihard aan werken!

15



CULTUREEL ERFGOED

Expertise delen

Het Drentse Landschap is de grootste monumenten- 
beheerder van Drenthe. Die positie willen we behouden 
en versterken. Onze erfgoed-expertise gaan we delen 
door goede voorlichting te geven, educatie aan te bieden 
en door bewoners en belanghebbenden bij onze plannen 
te betrekken.
Het Drentse Landschap staat altijd open voor een gesprek  
met eigenaren die zich zorgen maken over de toekomst 
van hun bezit en die het daarom aan ons willen toever-
trouwen. We willen de groei van ons monumentenbezit 
echter gecontroleerd laten plaatsvinden om de exploitatie 
gezond te houden. Daarbij gaan we uit van twee of drie 
nieuwe objecten per jaar. Naast de cultuurhistorische 
waarde en de ensemblewaarde van de plek kijken we 
ook naar de financieel-economische haalbaarheid en 
het maatschappelijke belang om een object onder onze 
hoede te nemen. Als we in de toekomst onrendabele 
monumenten verwerven, moet dit gepaard gaan met een 
financiële impuls als een soort bruidsschat.
De komende decennia wil Het Drentse Landschap haar 
gebouwenbezit verduurzamen. We maken een programma  
hoe we dit aanpakken en financieren. Verduurzaming 
gaat zowel om energetische duurzaamheid door zo min 
mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken als om  
het waar mogelijk toepassen van natuurlijke en  
herbruikbare bouwmaterialen.
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Frank van der Velden     
Hoofd Team Monumenten en erven

Natuur, landschap en erfgoed gaan de straat niet op 
om te demonstreren voor hun rechten. Ze zijn weerloos 
tegen economische krachten en de menselijke zucht 
naar groei. Het Drentse Landschap neemt kwetsbare 
natuurgebieden en erfgoederen op haar schouders  
en draagt ze door de tijd. Omdat we vinden dat ze  
onmisbaar zijn voor ons welbevinden en ons  
levensgeluk; ook in de toekomst!

19



Behalve De Havixhorst heeft Het Drentse Landschap 
bij De Wijk nog meer prachtige huizen in eigendom.  
Een ervan is De Lindenhorst die we de komende jaren  
gaan aanpakken. Het is een huis met veel gezichten.  
Achter het voorhuis in art-nouveaustijl staan een grote 
schuur en een arbeiderswoning. Het Drentse Landschap 
gaat in 2023 drie wooneenheden in De Lindenhorst  
realiseren. De cultuurhistorische waarden blijven zoveel 
mogelijk behouden en de aanpak zorgt ervoor dat  
De Lindenhorst in de toekomst op een gezonde manier 
geëxploiteerd kan worden.
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CONTACTEN MET DE SAMENLEVING

Meer draagvlak

Landschap, natuur en erfgoed zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Ze zijn onmisbaar voor Drenthe, nu en 
in de toekomst. Niet alleen voor de inwoners van Drenthe, 
maar ook voor haar bezoekers. Het Drentse Landschap 
blijft zich inzetten voor het beschermen, ontwikkelen 
en beheren van natuur, landschap en erfgoed. Met het 
project Propositie Het Drentse Landschap willen we het 
verhaal van Het Drentse Landschap de komende tijd nog 
beter voor het voetlicht brengen.
Ruim vierhonderd vrijwilligers zijn onmisbaar om Het 
Drentse Landschap haar werk te kunnen laten doen. Ze  
organiseren activiteiten, helpen bij het beheer van natuur- 
gebieden en staan klaar in de kerken en molens en op de 
landgoederen. Als echte ambassadeurs van Het Drentse 
Landschap helpen onze vrijwilligers mee om het draag-
vlak van Het Drentse Landschap te vergroten.
Het Drentse Landschap heeft een achterban van zo’n 
15.500 beschermers. Ze zijn niet alleen belangrijk omdat 
ze zorgen voor extra financiële middelen. Het aantal 
beschermers illustreert ook hoeveel draagvlak de 
bescherming van natuur, landschap en erfgoed in Drenthe  
heeft. De aantallen beschermers lijken de afgelopen 
jaren iets te dalen door vergrijzing. De komende tijd  
gaan we extra beschermers werven. Ook onderzoeken  
we nieuwe mogelijkheden als eenmalige donaties 
en gerichte steun, bijvoorbeeld door 
crowdfunding voor projecten.
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Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd geraakt dat  
de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed in  
hun eigen leefomgeving enorm belangrijk zijn voor hun  
geestelijke en lichamelijke welzijn. Het is onze taak 
om te zorgen dat wij natuur, landschap en erfgoed in 
Drenthe blijven beheren en kunnen behouden. Niet 
alleen voor de huidige generatie, maar zeker ook voor 
de generaties die na ons komen. Om dat werk te kunnen 
doen is steun vanuit de samenleving essentieel!
 

Paulien Zomer     
Communicatieadviseur
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In 2022 gaan we van de Bruntingerhof in Orvelte een 
nieuw bezoekerscentrum van Het Drentse Landschap 
maken. Door te investeren in deze oude boerderij blijven 
de cultuurhistorische waarden behouden en kunnen 
we deze beter ‘beleefbaar’ maken voor de bezoekers. We 
gaan in de Bruntingerhof het verhaal vertellen van het 
dorp Orvelte en zijn geschiedenis. Partners in het project 
zijn TIP Orvelte en Orvelte Poort. We verwachten zo’n 
100.000 bezoekers per jaar in de Bruntingerhof.
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PERSONEEL,  ORGANISATIE EN FINANCIËN

Plezier in het werk

Het Drentse Landschap wil een organisatie zijn waar  
mensen werken met hart voor natuur, landschap en  
erfgoed; een organisatie met ondernemende medewerkers  
die hun kansen benutten. Medewerkers van Het Drentse 
Landschap moeten plezier in hun werk hebben. Als  
werkgever willen we hen in staat stellen om efficiënt en 
effectief te werken en om resultaten te halen. Het  
Drentse Landschap zorgt ervoor dat haar medewerkers  
hun talenten kunnen ontwikkelen. 
Het Drentse Landschap is altijd een financieel gezonde 
organisatie geweest en wil dat uiteraard blijven. We  
ontvangen een structurele subsidie van de provincie  
Drenthe en krijgen jaarlijks belangrijke bijdragen, onder 
andere van de Nationale Postcode Loterij. Uiteraard  
hebben we ook structurele inkomsten uit verhuur en 
verpachting. We proberen zo kostenefficiënt mogelijk te 
werken. De implementatie van nieuwe softwarepakketten 
en de centralisatie van de werkschuren gaan het nodige 
voordeel in de exploitatie opleveren.
Uitgangspunt voor elke begroting blijft dat kosten en  
baten in balans zijn. De komende jaren moet Het Drentse  
Landschap investeringen doen in natuur en erfgoed 
waarvoor een beroep op de reserves noodzakelijk zal zijn. 
Dat gaat lukken, want Het Drentse Landschap heeft een 
gezonde vermogenspositie. Onze beleggingen  
moeten ook in de toekomst blijven voldoen  
aan strenge duurzaamheidscriteria.

29



 

Gerko Last     
Hoofd team Organissatie en ondersteuning

Iedereen die bij ons werkt, moet een fijne werkplek 
hebben. Het Drentse Landschap wil en organisatie zijn 
waar we samen effectief en met veel plezier kunnen 
werken. Dat doen we door collegiaal te zijn, met korte 
lijntjes en door zelf ondernemend te zijn in ons werk. 
Maar ook door gebruik te maken van nieuwe technische 
oplossingen!
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De komende jaren gaan we één centrale beheerlocatie 
van Het Drentse Landschap realiseren. Op dit moment 
werkt het beheer vanuit een aantal werkschuren  
verspreid over de provincie. Zo’n centrale locatie levert 
niet alleen de nodige voordelen in de exploitatie op, 
maar zal zeker ook de samenwerking in de organisatie 
bevorderen en het mogelijk maken om taken beter  
uit te wisselen. Zo’n nieuwe beheerlocatie biedt extra  
mogelijkheden de medewerkers straks een veilige  
werkomgeving te geven.
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De komende jaren kunnen we ons hopelijk nog beter  
richten op onze doelstellingen door meer interne 
samenwerking en meer te investeren in medewerkers. 
Ik hoop vooral ook dat wij als medewerkers zelf onze 
verantwoordelijkheid nemen om aan die doelstellingen 
te werken. Een goede implementatie van onze nieuwe 
ICT-systemen kan daar een mooie bijdrage aan  
leveren! 

Wim van Haren     
Controller en hoofd financiën

Het Drentse Landschap is werkgever van medewerkers, 
vrijwilligers en stagiairs. Wij bieden een professionele, 
veilige en inspirerende werkomgeving waar iedereen 
zijn talenten optimaal kan inzetten. Samen werken 
en samen denken zijn vanzelfsprekend en vanuit dat 
besef dragen we met z’n allen met plezier bij aan onze 
resultaten. 

Arianne Lokker    
HR adviseur
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