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Verslag Directie

Al 78 jaar maakt Het Groninger Landschap zich sterk voor de natuur, het landschap en het erfgoed in Groningen. Grote arealen natuur en monumentale gebouwen zijn inmiddels voor de toekomst zeker gesteld. Afgelopen jaar stond in het teken van een heroriëntatie. Overheden trekken zich verder terug uit het natuurbeleid en
stellen minder middelen beschikbaar. In het vorige kabinet kwam de natuur zelfs in de hoek waar de klappen
vielen terecht. De politiek zag natuur als een sta-in-de-weg, en stond op het punt om een desastreuze bezuiniging door te voeren. Die bezuiniging is deels van de baan, al blijft een forse bezuinigingsopgave overeind.
Als reactie maakte Het Groninger Landschap eerst een pas op de plaats, door een nieuwe koers te bepalen,
om vervolgens de komende jaren grote stappen vooruit te zetten. In plaats van achterover te leunen en zich te
beklagen, koos de organisatie voor de uitdaging om zich te blijven ontfermen over natuur en erfgoed. Zij zijn
het beschermen meer dan waard.

Toekomstagenda
Tijden veranderen. Decennialang werkte Het Groninger Landschap samen met de overheid hard aan het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een immense opgave was het, waarvoor in Groningen het
grootste deel is verworven. Dankzij de inspanningen ligt bij onder meer het Zuidlaardermeer een natuurgebied
van internationale allure. Het afgelopen jaar beraadde Het Groninger Landschap zich op haar rol en taken.
Daarvoor legde de organisatie in eerste instantie haar oor te luisteren bij vrijwilligers, overheden, Beschermers
en andere partners. Een enquête in de Golden Raand leverde maar liefst zeshonderd reacties op. De grondtoon
was positief. “Ga zo door”, luidde het advies. De richting die de lezers aangaven was glashelder: richt je op
bescherming van het landschap, dus natuur én cultuur, zorg voor meer eigen inkomsten en ga meer samenwerken, ook met boeren en Groningers. Die koers is terug te lezen in de Toekomstagenda, getiteld ‘Mien Grunneger Laand’, die vorig jaar verscheen.

Samenwerken cruciaal
Het Groninger Landschap neemt het heft in eigen hand. Met de terugtredende overheid komt de bescherming
van natuur, landschap en erfgoed aan op organisaties die opstaan en hun verantwoordelijkheid nemen. Het
Groninger Landschap is ambitieus en wil graag de rol als bewaarder en ontwikkelaar vervullen. Dat kan de
organisatie niet alleen. Het Groninger Landschap reikt de samenleving nadrukkelijk de hand. Dat het aantal
vrijwilligers afgelopen jaar met 336 enthousiaste mensen een nieuw record bereikte, is verheugend nieuws.
Ook de jeugdboswachters, waarmee de organisatie een landelijke primeur had, zijn een groot succes. De vele
vrijwilligers zorgen dat Het Groninger Landschap op veel plekken in Groningen aanwezig kan zijn en vertegenwoordigd wordt door mensen uit de streek. Het zijn onze belangrijkste ambassadeurs.

Het Groninger Landschap dichtbij
Het motto van de Toekomstagenda luidt ‘Het Groninger Landschap dichtbij’. De samenwerking wordt vooral
lokaal opgezocht. Het Groninger Landschap wil met buurtschappen en dorpsbewoners aan de slag. Mensen
uit de omgeving worden zoveel mogelijk bij de gebieden en de gebouwen betrokken. Niet door als deskundige
een project van bovenaf op te leggen, maar door te luisteren, enthousiasme aan te wakkeren en aan te sluiten
bij lokale initiatieven. Aankopen, beheer, inrichting: Het Groninger Landschap wil het samen met de Groningse
samenleving doen.
De lokale betrokkenheid met nabijgelegen natuur en erfgoed is enorm. Mensen komen er vaak dagelijks, weten er alles vanaf en willen zelf aan het behoud bijdragen. De aankoop van het kloosterterrein naast de molen

5

S tic hting H et Gr on i n g er L an d s c hap

Germania in Thesinge laat zien waartoe lokale kennis en gedrevenheid kan leiden. Omwonenden wordt niet
alleen gevraagd mee te denken over de inrichting van het terrein, maar in de toekomst ook de handen uit de
mouwen te steken om het kloosterterrein te onderhouden. De aanpak past naadloos binnen een ‘participatiesamenleving’, waarover koning Willem-Alexander sprak in zijn eerste troonrede.

Het werkveld breed houden
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Ook inhoudelijk spreidt Het Groninger Landschap haar vleugels uit. Met de realisatie van de EHS lag het
beleidsaccent lange tijd op beheer en behoud van natuur. De organisatie focuste zich daarbij primair op
haar eigen natuurgebieden. Die moesten beheerd en beschermd worden. De enquête wees echter uit dat de
overgrote meerderheid van de Beschermers, maar liefst 92%, vindt dat Het Groninger Landschap haar eigen
naam eer moet aandoen: beschermen van het karakteristieke Groninger landschap. Een breder blikveld zien
we ook terug bij onze inspanningen voor het Eems-estuarium. Samen met partners maakt Het Groninger
Landschap zich sterk voor ecologisch herstel van de monding en de rivier, tot ver in Duitsland. De gezamenlijke uitdaging is om het water weer helder te krijgen en het slibgehalte te verlagen. Kansrijke initiatieven als
het inzetten van Polder Breebaart als slibvang, de Groene Dollarddijk en het Marconi project kunnen daaraan
een bijdrage leveren.
Binnen het brede werkveld krijgt erfgoed nadrukkelijk meer aandacht. Het Groninger Landschap werpt zich
op als hoeder van beeldbepalende monumenten, zoals oude boerderijen, borgen, sluisjes, bruggen en molens. In korte tijd is de organisatie uitgegroeid tot een vooraanstaande molenbeheerder in de provincie. In
2013 zijn meerdere cultuurhistorische objecten overgenomen, zoals Huize Weltevreden in Glimmen en koren- en pelmolen Hollands Welvaart in Mensingeweer.

Creatieve inkomstenbronnen aanboren
Zelf de broek ophouden betekent ook zelf zorgen voor financiering. De afname van subsidies wil Het Groninger Landschap compenseren door haar eigen inkomsten en financiële positie te versterken. Daarvoor zoeken
we samenwerking met bedrijven, en draagvlak bij burgers en instellingen. Om nieuwe terreinen te verwerven en het beheer en onderhoud te bekostigen, worden nieuwe creatieve inkomstenbronnen aangeboord.
Er liggen onder meer plannen om streekproducten op de markt te brengen, zoals kweldervlees, fruit van
boomgaarden en meel van molens. Onderwerp van studie is de aanleg van een wierdebegraafplaats, waar de
graven op een wierde midden in de natuur liggen. De begraafplaats wordt als natuurgebied onderhouden.
Monumenten bieden tal van kansen om opbrengsten te generen, zoals de verhuur van vakantiewoningen.
Ook bedrijven kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door een gebied in de buurt te ‘adopteren’. Het Japanse bedrijf
Kikkoman in Sappemeer betaalt al jaren mee aan de ontwikkeling en het beheer van het natuurgebied Leinwijk aan het Zuidlaardermeer. Onlangs is een nieuw vijfjaarlijks sponsorcontract getekend. Hopelijk gaan
meer bedrijven een dergelijke relatie aan met een natuurgebied of monument.

Samen bereik je meer
Met de Toekomstagenda in de hand slaat Het Groninger Landschap een nieuwe weg in. De rol en taken zijn
herijkt en helder. Er is sprake van een nieuw elan. Niet alleen binnen de organisatie, ook in Den Haag, na
jaren van politieke tegenwind. Op volle kracht gaat Het Groninger Landschap vooruit. Niet alleen, maar samen met overheden, met vrijwilligers, met bewoners, met bedrijven en met collega-organisaties. Samen kun
je meer bereiken, dan elk apart. Alleen mét elkaar lukt het om Groningen nog mooier, duurzamer en groener
te maken.
Marco Glastra
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Verslag Raad van Toezicht

Ruimtelijke ontwikkelingen
Het Groninger Landschap beheert meer dan 8.000 hectare natuurreservaat en een dertigtal monumentale
objecten in de provincie Groningen. De stichting is regelmatig betrokken bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie. De Raad van Toezicht besteedde afgelopen jaar regelmatig aandacht aan de gevolgen
voor de natuur van de ontwikkelingen in het Waddengebied en de Eems-Dollard. Voor de Eems-Dollard is
veel gediscussieerd over het in samenhang stimuleren van de economische ontwikkeling van de regio en het
ecologisch herstel. Tijdens een tweedaagse excursie bezocht de Raad van Toezicht de regio en is met tal van
belanghebbenden van gedachten gewisseld.

Toekomstagenda
De Raad van Toezicht was nauw betrokken bij de totstandkoming van de toekomstagenda Mien Grunneger
Laand. Ter voorbereiding is met vele partners gesproken. Het proces om te komen tot de agenda hebben we
gewaardeerd. Met de toekomstagenda kiest Het Groninger Landschap positie. Een nieuwe koers is uitgezet.
Een bredere koers vooral, waarin Het Groninger Landschap zich de komende jaren nadrukkelijk profileert als
belangenbehartiger en beschermer van het erfgoed in de provincie Groningen. Het Groninger Landschap zet
zich de komende periode in voor het landschap dichtbij, waarbij landschap de combinatie is van natuur én
erfgoed. De Raad van Toezicht is van mening dat een dergelijk integraal beleid kan bijdragen aan de kwaliteit
van het Groninger landschap als geheel.
‘Dichtbij’ slaat op de lokale betrokkenheid. Betrokkenheid vanuit de directe omgeving van natuur en erfgoed
vindt de Raad van Toezicht van groot belang. De gedegen visie die de toekomstagenda uitstraalt, geeft ons
vertrouwen in de toekomst.

Verwerving van cultuurhistorische monumenten
Binnen de Raad van Toezicht is gesproken over de verwerving van cultuurhistorische monumenten. Afgelopen
jaar zijn diverse objecten overgenomen, zoals Huize Weltevreden in Glimmen en koren- en pelmolen Hollands
Welvaart in Mensingeweer. Om te bepalen welke monumenten in aanmerking komen voor overname en welke
niet, worden heldere criteria en randvoorwaarden geformuleerd. Het erfgoedbeleid wordt de komende jaren
verder uitgewerkt.

Organisatie
De Raad van Toezicht vergaderde dit verslagjaar vier keer. Bij alle vergaderingen was de directeur van de Stichting aanwezig. In de aprilvergadering keurde de Raad van Toezicht het jaarverslag over 2012 goed. Tijdens de
vergadering in november is het nieuwe beleggingsstatuut geëvalueerd. De evaluatie vond plaats samen met de
Triodos Bank, de beheerder van de beleggingsportefeuille en Trustus Capital Management, de extern adviseur.
De begroting voor 2014 werd in de novembervergadering goedgekeurd. De Raad van Toezicht heeft kennis
genomen van de verantwoordingsverklaring van de directie. Het functioneren van de leden van de Raad van
Toezicht en van de financiële auditcommissie is geëvalueerd.

Toezicht
Aan de hand van de aan haar verstrekte documenten heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat de behaalde
resultaten voldoen aan de gestelde doelen. De bijbehorende begrotingen zijn in die evaluatie betrokken. De
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De Raad van Toezicht geeft na goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag decharge aan de directeur.

Benoemingen, rooster van aftreden
Zie bijlage 1, pagina 60.

Besluit goedkeuring jaarrekening en jaarverslag
Haren, 9 april 2014
Raad van Toezicht
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J. Vlietstra, voorzitter
J.J. Hooft, vice voorzitter
P. T. Bakker
A.F. Bos
H.W.H.M. van Kesteren
J.P.M. Sanders
S. Woltjer

Molen Kikkoman in Leinwijk
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Verantwoordingsverklaring

•
•
•

De Directie van de Stichting Het Groninger Landschap onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en handelt overeenkomstig. In deze verantwoordingsverklaring legt de directie verantwoording af over drie
algemeen geldende principes:
onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren;
optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen;
optimaliseer de omgang met belanghebbenden.

Onderscheid toezicht, besturen en uitvoeren
Het Groninger Landschap is een stichting met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit de voorzitter en leden. Belangrijke taken zijn het toezicht op het door de directeur gevoerde beleid. De directie neemt besluiten op het gebied van beleidsvorming, grondaankopen, begroting,
jaarverslag en jaarrekening. De Raad van Toezicht oefent het toezicht uit op basis van schriftelijke stukken, die
periodiek in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden besproken in aanwezigheid van de directeur.
Verder verstrekken de directie en medewerkers mondelinge toelichtingen en worden werkbezoeken gebracht.
Daarnaast worden desgewenst externe deskundigen geraadpleegd. De begroting, de jaarrekening, het jaarverslag
en het meerjarenbeleidsplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Voor leden van de Raad van Toezicht is statutair een zittingsduur bepaald van vier jaar, met een mogelijkheid voor een tweede termijn van eveneens vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht treden af conform een rooster van aftreden. Indien één of meer
vacatures openstaan, wordt een profielschets van de beoogde leden opgesteld. De Raad van Toezicht stelt een
wervingsprocedure vast en benoemt vervolgens op basis van een schriftelijke voordracht het nieuwe bestuurslid.
Het functioneren van de medewerkers wordt door de directeur geëvalueerd conform een vastgestelde beoordelingssystematiek. Het functioneren van de directeur wordt geëvalueerd door de Raad van Toezicht. De directie legt
door middel van het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording af aan de Beschermers, donateurs, sponsoren
en de diverse subsidieverstrekkers. Het jaarverslag wordt tevens gepubliceerd op de website van Het Groninger
Landschap. Het functioneren van (de leden van) de Raad van Toezicht, wordt elk jaar in een bijeenkomst van de
Raad van Toezicht geëvalueerd.

Effectiviteit en efficiency van bestedingen
Door het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting en de daaruit voortvloeiende jaarplannen en begrotingen geeft de directie richting aan de doelstellingen van de Stichting Het Groninger Landschap. In het meerjarenbeleidsplan staan richtinggevende doelstellingen geformuleerd. In de begroting zijn
per product doelstellingen aangegeven. Deze worden doorgevoerd in de werkplannen van de afzonderlijke
afdelingen. Het monitoren en evalueren van de uitvoering van processen en activiteiten vindt plaats door
middel van kwartaal- en jaarverslagen die tevens worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van
Toezicht wordt, op financieel vlak, ondersteund door een Financiële Audit Commissie. Het jaarverslag wordt
ook getoetst aan het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting. Beide plannen en het jaarverslag worden
goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
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Directie en afdelingshoofden monitoren en evalueren de uitvoering van activiteiten en processen met behulp van de werkplannen en kwartaalrapportages van de betreffende afdeling. De financiële interne processen worden per kwartaal door middel van een management rapportage volgens een van tevoren opgesteld
schema gemonitord.
De AO-IC (administratieve organisatie en interne controle) wordt jaarlijks geactualiseerd door de Stichting
en getoetst door de externe accountant.

10

Omgang met belanghebbenden
De Stichting Het Groninger Landschap streeft naar een open dialoog met belanghebbenden die zijn onder te
verdelen in medewerkers, vrijwilligers, Beschermers, schenkers, relaties, bedrijven, overheden, particulieren,
standsorganisaties, pers, agrariërs, natuur- en milieuorganisaties en andere betrokkenen.
De inhoud en kwaliteit van de verstrekte informatie wordt door de leidinggevenden gewaarborgd. Belangrijke
informatiestukken worden in het Management Team besproken en vastgesteld. Het persbeleid is gericht op
openheid.
De specifieke doelgroepen worden met diverse communicatiemiddelen zoals het kwartaalblad, het jaarverslag en de samenvatting van het jaarverslag, de website, persberichten, gebiedsgerichte en project gerichte
informatiebijeenkomsten en door deelname aan diverse overlegorganen en samenwerkingsverbanden geïnformeerd. Het communicatiebeleid van de stichting is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. Het beleid
is erop gericht om optimale relaties te hebben met belanghebbenden en belangstellenden en hen gericht te
informeren, bijvoorbeeld over natuur- en landschapsbelangen en de activiteiten van de stichting, de ontwikkelingen in de natuurgebieden en de besteding van de ontvangen gelden.
De informatieverstrekking vindt plaats via verschillende uitingen gericht op de relevante doelgroep zoals beleidsnota’s, publicaties, overleggen met overheden, deelname aan netwerken en overlegorganen. Om daarnaast goed te kunnen voorzien in de informatiebehoeften van de belanghebbenden, zijn de diverse algemene
communicatie-uitingen zoals het kwartaalblad, de folders en de website ondergebracht bij de afdeling Communicatie. De middelen worden ingezet om elkaar te versterken. Belanghebbenden kunnen op 1 telefoonnummer en 1 algemeen emailadres terecht.

Het beleid met betrekking tot fondsenwerving
Het fondsenwervingsbeleid van de Stichting is gericht op het werven van donateurs en bedrijfsvrienden. Het
doel is om zoveel mogelijk Groningers ‘Beschermer’ van Het Groninger Landschap te laten worden. Wervingsacties zijn daar ook specifiek op gericht. Ten behoeve van de uitvoering van specifieke projecten worden
wervingsactiviteiten ontwikkeld gericht op fondsen en bedrijven.
De stichting beschikt over een vastgelegde procedure om eventuele klachten en vragen zorgvuldig af te
handelen. Tevens wordt tijdens de jaarlijkse beschermersbijeenkomst gelegenheid gegeven tot informatieuitwisseling over het beleid van de Stichting. Daarnaast wordt informatie uitgewisseld met belanghebbenden
door middel van enquêtes en evaluaties.

Uitzicht vanaf Olle Weem
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Natuur, natuurontwikkeling en beheer

2 0 1 3

De kwelders langs de kust, de houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier, de oevers van de Hunze: Groningen
is een mooie, afwisselende en groene provincie. De uitdaging is om dat zo te houden en de kansen die er liggen
te benutten. De afgelopen decennia zijn in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) grote arealen
Groningse natuur aangekocht, onder meer in het Reitdiepgebied en het Zuidlaardermeergebied. Nu komt het
aan om ook de laatste resterende percelen te verwerven, zodat de inrichting daadwerkelijk van start van gaan.
Het inrichten kan immers pas beginnen wanneer alle percelen zijn aangekocht. De provincie Groningen - die
sinds 2012 verantwoordelijk is voor het natuurbeleid - wil weliswaar blijven investeren in nieuwe natuur, maar
schroeft het natuurbudget fors terug. De herijkte EHS in Groningen krimpt met duizend hectare ten opzichte
van de oorspronkelijke plannen. Dat staat in de provinciale beleidsnota Natuur 2013-2021 ‘Groningen, Groen
van Wad tot Westerwolde’ die afgelopen jaar verscheen.
Snijden in natuurbeheer is niet zonder consequenties. Zonder een goed natuurbeheer dreigen planten- en
diersoorten te verdwijnen omdat ze onvoldoende leefruimte hebben om zich te ontwikkelen. Bezuinigingen
kunnen ook natuurminnende Groningers raken, bijvoorbeeld als het onderhoud van wandel- en fietspaden
wordt uitgesteld. Het Groninger Landschap maakt zich sterk om de kwaliteit van natuur, landschap en recreatie te bewaren.
Dat kan Het Groninger Landschap niet alleen. De organisatie zoekt actief samenwerking met burgers, overheden, bedrijfsleven en de eigen achterban. Een mooi voorbeeld is het Project Kwelderherstel Groningen, waarvoor de afgelopen twee jaar intensief is samengewerkt met boeren en andere partijen. Dankzij de werkzaamheden konden afgelopen jaar de koeien de kwelders weer op. Kwelderplanten en vogels zullen ervan profiteren.
Maar ook de wandelaars, waarvoor nieuwe paden zijn aangelegd.
Voor verscheidene natuurprojecten was 2013 het jaar van de voorbereiding. Diverse projecten kregen groen
licht. Voor onder meer de inrichting van Deikum, Klutenplas, Reitdiep-Midden en het broedeiland op de Punt
van Reide kwam de financiering rond. Dit jaar start de uitvoering.

Verwerving natuurgebieden
Het Groninger Landschap heeft 8.123 hectare gebieden in beheer, waarvan 3.875 hectare in eigendom. Het
natuurareaal bleef in 2013 nagenoeg gelijk. Wel zijn meerdere cultuurhistorische objecten aangekocht, zoals
Huize Weltevreden (zie voor meer informatie het hoofdstuk over erfgoed). Binnen de EHS werd slechts 1,6
hectare verworven. Het ging om een terrein in het zuidelijke deel van het Reitdiepgebied. Een paar jaar geleden
konden jaarlijks nog vele tientallen hectaren worden toegevoegd aan het bezit. Door het afronden van ruilverkavelingen en herinrichtingsprojecten worden momenteel geen grote stappen in verwerving gemaakt. Het
aankopen van afrondingsaankopen rond onze terreinen verloopt ook in een langzamer tempo dan voorheen.
Het beheerde gebied nam in 2013 met 100 hectare toe. Ten westen van het Zuidlaardermeer zijn enkele verspreid liggende gronden, voortkomend uit de Herinrichting Haren, in januari 2013 in beheer genomen. De
gronden zijn in eigendom van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). Later worden ze overgedragen aan
Het Groninger Landschap. Aan de Noordkust zijn binnendijks gelegen ruilgronden (akkers) geruild tegen buitendijkse kwelders.

Project Kwelderherstel Groningen voltooid
Het project Kwelderherstel Groningen is in 2013 grotendeels voltooid. De afgelopen jaren is langs de kust hard
gewerkt. Op vele plaatsen zijn lanen opgehoogd zodat het vee bij hoog water een veilig heenkomen kan vinden.
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Dammen en bruggen zijn gebouwd, waterleidingen aangelegd en drinkbakken geplaatst. Nu de kwelders veeveilig zijn, kunnen koeien, schapen en paarden er weer grazen. Dat is nodig om zeekweek terug te dringen.
Zeldzame kwelderplanten krijgen daardoor een kans om te groeien. Ook vogels profiteren ervan. Sinds vorig
jaar kunnen bezoekers op de kwelders wandelen. Op drie plekken, waaronder de Dollardkwelders, zijn daarvoor buitendijkse wandelpaden aangelegd. Vanwege verzakkingen, onder andere bij de vangkralen, worden
dit jaar enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Veilige broedplekken voor sterns en steltlopers
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Wadvogels die op de grond broeden - zoals visdiefjes en kluten - en predatoren als vossen zijn geen goede
combinatie. Om veilige broedplekken aan te bieden, is afgelopen jaar in de haven van Delfzijl een ponton
ingericht voor een sternenkolonie. Het ponton leverde een spectaculair schouwspel op. Er broedden maar
liefst 226 paar visdief, waarvan 100 jongen uit het ei zijn gekropen, en 264 paar kokmeeuw met 310 jongen.
Het ponton herbergde daarmee de grootste kolonie visdieven van het oostelijk Waddengebied. Op de Punt
van Reide wordt gewerkt aan een speciaal broedeiland, waar de vogels ongestoord kunnen broeden. In 2013
kwam hiervoor de financiering rond.

Brakwaterparels Klutenplas en Deikum
Ten noorden van Pieterburen liggen, op steenworp afstand van elkaar, twee gebieden van Het Groninger
Landschap aan de binnenzijde van de waddendijk: de Klutenplas en Deikum. De Klutenplas is van grote
waarde voor wadvogels. Staan de buitendijkse kwelders onder water, dan strijken er steltlopers, eenden en
ganzen neer voor voedsel en rust. Om het waterbeheer van de Klutenplas te optimaliseren wordt het waterpeil periodiek verhoogd. Een hoger peil stimuleert de ontwikkeling van brakke vegetaties. Ruigten met distels
zullen hierdoor verdwijnen. De werkzaamheden, onder meer het inrichten van een voorraadvijver voor brak
water, het aanbrengen van afsluitbare duikers in de dijksloot en de bouw van een gemaal, zijn in het najaar
van 2013 begonnen. In de loop van 2015 is het project afgerond.
Voor Deikum - een gebied van 38 hectare dat grenst aan de waddendijk - kwam afgelopen jaar de financiering
rond. Nu nog is Deikum bouwland. Het natuurgebied gaat lijken op de Klutenplas. Net als in de Klutenplas
komt er brakke natuur, dankzij het zoute kwel dat onder de waddendijk doorsijpelt. Een stelsel van greppels
en een diepe onttrekkingsvijver vangen het brakke water op. De fraaie ligging van het gebied, een uitkijkpunt
en een wandelroute die om Deikum gaat lopen maakt het gebied aantrekkelijk voor wandelaars. De aankoop
van Deikum vond in de jaren negentig van de vorige eeuw plaats in het kader van het zoetwateraanvoerplan,
een convenant dat in 1994 is ondertekend door de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, LTONoord, Vereniging Natuurmonumenten en Het Groninger Landschap. Voor de inrichting bestond lange tijd
geen financiële dekking. Uitvoering is mogelijk dankzij een bijdrage van RWE.

Otters, dassen en bevers doen het goed
Otters weten de natte natuur van Het Groninger Landschap te vinden. Na de otter in het Zuidlaardermeer - de
eerste waarneming sinds veertig jaar - is de soort nu vaste gast in het Leekstermeer. Mei 2013 werd een eerste
spoor gevonden: een verse, door een otter aangevreten vis. Sinds afgelopen najaar worden geregeld pootafdrukken en uitwerpselen gezien. Op de speciaal geïnstalleerde camera komt de otter regelmatig voorbij.
Ook de das doet het goed in Groningen. Op het landgoed de Ennemaborgh huist al enige tijd een dassenfamilie. Landelijk is de das bezig aan een opmars, waarbij de soort oprukt naar het noorden. In het Westerkwartier worden op verscheidene plaatsen sporen gevonden. De dassen zijn beeld gebracht met een wildcamera.
Het Westerkwartier vormt met zijn kleinschalige landschap met houtwallen en -singels een ideaal leefgebied.
Ook in het Zuidlaardermeergebied zijn twee dassenburchten gevonden. De bevers in het gebied voelen zich
thuis. Er wonen inmiddels drie beverfamilies, die meerdere jongen grootbrengen.

Voorbereiding inrichting Reitdiep Midden
Dit jaar start na het broedseizoen de inrichting van het gebied ‘Reitdiep Midden’, dat grofweg ligt tussen het
Reitdiep aan de westzijde, Adorp aan de zuid-oostzijde en Groot Wetsinge aan de noordoostzijde. Afgelopen
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jaar verscheen het waterbeheersingsplan en is een begin gemaakt met het opstellen van het bestek. Door de
inrichting stijgt het waterpeil ’s winters, waarna het ’s zomers langzaam daalt. Er ontstaan delen plasdras.
Nieuwe stuwen, dammen, kaden, duikers en windwatermolens gaan deze peilfluctuaties mogelijk maken.
Dat weidevogels van deze inrichting profiteren, blijkt in het zuidelijk deel van het Reitdiepgebied, tussen Adorp
en Groningen, dat een paar jaar geleden is ingericht. Het rapport ‘Weidevogels in het Reitdiepgebied 2013’ wijst
uit dat in het zuidelijke deel de neergang van broedende steltlopers, zoals de grutto, tot stilstand is gebracht.
Vooral eendensoorten, zoals krakeenden en zomertalingen, zijn er toegenomen.

Minder slib, heldere Eems-Dollard
Het Groninger Landschap maakt zich sterk om de Eems-Dollard weer gezond te krijgen. Dat de kwaliteit van
het systeem onder de maat is, is al lange tijd bekend. Het Groninger Landschap wil concreet aan de slag met
maatregelen. Afgelopen jaar voerde bureau Stroming een onderzoek uit naar ingrepen, die op korte termijn
uitvoerbaar zijn. Eén van de kansrijke projecten bleek het invangen van slib, om het water van de Dollard minder troebel te maken. Bezinken van slib gebeurt al in Breebaart, maar is ook mogelijk in andere binnendijkse
natuurgebieden. Ook andere projecten, zoals het Marconi project in Delfzijl waar nieuwe kwelders worden
aangelegd, kunnen slib uit het systeem halen. Hetzelfde geldt voor de zogeheten ‘Groene Dollard Dijk’, een
project van het waterschap. De bouw van deze nieuwe dijk, die vloeiend overgaat in de kwelder, vergt veel klei.
Het Groninger Landschap voert gesprekken met het waterschap om daarvoor Dollardslib te gebruiken dat op
de kwelders bezinkt. Een klassieke win-win-situatie: goedkoop lokaal bouwmateriaal, minder Dollardslib.
Begin dit jaar tekenden tal van partijen, waaronder de provincie Groningen, de ministeries van Infrastructuur
& Milieu en Economische Zaken, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Natuur en Milieufederatie en Coalitie Wadden Natuurlijk, de ‘Samenwerkingsovereenkomst natuurverbetering en verbetering
bereikbaarheid Eems-estuarium’. Gezamenlijk voeren de partijen een serie maatregelen uit om de ecologische
kwaliteit te verbeteren.

Broedvogels van de leg door koud voorjaar
Door het koude voorjaar kwam de natuur in 2013 laat op gang. Dieptepunt was op 23 mei toen het maximaal
slechts 10 graden werd. Door het weer begon het seizoen drie tot vier weken later dan normaal. Ondanks de
kou is het veel zangvogels gelukt om een eerste broedsel jongen groot te brengen. Maar nadat de jongen uitvlogen, stopten ze. Ze begonnen niet aan een tweede broedsel. In het Westerkwartier vlogen hierdoor de helft minder jongen uit. Sommige vogels gaven er helemaal de brui aan. Zo kwamen de bosuilen in de Coendersborch
niet tot broeden vanwege het gebrek aan muizen. Een kerkuil bij de Lettelberterpetten begon pas in september
te broeden toen de muizenstand weer aantrok.

Ringslang
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Herfststormen teisteren Groningen
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Twee zeer zware herfststormen kreeg Groningen in het najaar te verduren: die van eind oktober,
toen langs de kust windstoten werden gemeten van 140 km/uur, en de Sinterklaasstorm met windkracht
11. De stormen hielden flink huis. Langs de kust bereikten de waterstanden recordhoogtes, waardoor grote delen
van de kwelders overstroomden. Bij Nieuwe Statenzijl stak alleen de Kiekkaaste boven het water uit. Bosgebieden
als de Coendersborch, de Ennemaborgh, en Bourtange lagen bezaaid met omgewaaide bomen, waardoor verscheidene wandel- en fietspaden niet meer begaanbaar waren. Er is hard gewerkt om de paden weer vrij te maken. Bij het
Iwema Steenhuis zijn meer dan tien beeldbepalende eiken van honderd jaar en ouder omgewaaid. In de Coendersborch pakte de stormschade op sommige plekken ook positief uit. In het oude productiebos, waar veel bomen staan
van dezelfde soort en leeftijd, zorgden de omgewaaide bomen voor meer variatie en open delen.
Ook de gebouwen kregen het flink te verduren. Zo werd het zinken dak van de uitkijkvoorziening bij de buitenplaats
Reidehoeve grotendeels vernield. Het rieten dak bij de schuur te Ewsum en het pannendak bij de schuur van de
boerderij aan de Oudeweg 17 te Nuis moesten het ook flink ontgelden. Ook in de tuin van Huize Weltevreden was
sprake van stormschade, ondanks dat vooraf aan de storm achterstallig onderhoud was weggewerkt. Zonder het
onderhoud was de schade niet te overzien geweest.
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Water- en vogelrijke zomerpolders onder water gezet
Begin februari 2013 zijn voor het eerst de zomerpolders in de Oostpolder en de Onnerpolder onder water gezet.
De polders grenzen aan de Hunze, daar het Drents Diep genaamd. Het leverde een nieuw waterrijk gebied op.
Net als vroeger, toen de Hunze ’s winters geregeld overstroomde. Het gebied trok als een magneet vogels aan;
vooral eenden, zoals pijlstaarten, smienten en wintertaling, maar ook steltlopers, zoals watersnippen, (regen)
wulpen en kemphanen. Welgeteld 300 kemphanen zochten de polders op om er te eten en te rusten. Bij een
broedvogeltelling zijn in de zomerpolders 42 soorten geteld, waaronder steltkluut, roerdomp en porseleinhoen. ’s Zomers zakte het waterpeil weer, waarna het afgelopen winter is gestegen. Zo krijgt het gebied een
meer natuurlijk peilbeheer.

Beleven van de natuur
Recreatie en natuur gaan hand in hand. Bij de inrichting en het beheer wordt nadrukkelijk met de toegankelijkheid voor het publiek rekening gehouden. De nieuwe zeehondenkijkwand in Breebaart laat zien dat een goede
balans tussen natuur en recreatie mogelijk is. De kijkwand trok afgelopen jaar circa tienduizend bezoekers,
zonder dat de zeehonden werden verstoord. In het najaar van 2013 kwam een nieuw fietspad in de Kropswolderbuitenpolder gereed. Het stuk fietspad verbindt de molen in Kropswolde met het al eerder aangelegde
recreatieve pad naar Haren en Groningen.

Wintertaling
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Opvallende waarnemingen in 2013
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•
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De otter als vaste gast in het Leekstermeer.
De vier zeearenden in de Dollardpolders en -kwelders.
Voor het tweede jaar op rijd de broedende witwangsterns in de Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder, de enige kolonie van Nederland.
De 2.300 kluten in maart in Breebaart.
De zeldzame middelste bonte specht in het Overbos.
De drie beverfamilies met jongen in het Zuidlaardermeergebied.
De lepelaars die probeerden te broeden in de Kropswolderbuitenpolder. Hopelijk lukt het volgend seizoen wel.
De broedende velduilen op de kwelder Noordkust en in het Zuidlaardermeergebied.
De 180 broedende geoorde futen in het Zuidlaardermeergebied, de grootste broedkolonies van het land en
de helft van de Nederlandse broedvogelpopulatie.
De bruinvissen in de Dollard.
De purperreiger bij het Zuidlaardermeer.
De woestijntapuit op de kwelders Noordkust.

middelste bonte specht
kluut
otter

zeearend
velduil
bever
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Erfgoed

De laatste jaren richt Het Groninger Landschap zich, naast natuur, in toenemende mate op cultuurhistorie.
De organisatie focust zich daarbij op bedreigd erfgoed met een duidelijke relatie met het landschap. Denk
aan historische buitenplaatsen, boerderijen, woonhuizen, oude fabrieksgebouwen en molens. Steeds meer
cultuurhistorische objecten komen in eigendom met als doel ze te behouden voor de toekomst. Afgelopen jaar
groeide de erfgoedportefeuille, onder meer door de overname van Huize Weltevreden in Glimmen en koren- en
pelmolen Hollands Welvaart in Mensingeweer. Momenteel is Het Groninger Landschap eigenaar van dertig
rijksmonumenten.
Sinds Het Groninger Landschap een grotere rol speelt bij het in stand houden van het cultureel erfgoed, wordt
de organisatie veelvuldig benaderd om monumenten over te nemen. In 2013 zijn talloze oriënterende gesprekken gevoerd, onder meer over de munitiebunker en de geschutsopstelling bij Breebaart en de luchtwachttoren
in Warfhuizen. Waar in het verleden objecten vaak ad hoc werden overgenomen, heeft Het Groninger Landschap het afgelopen jaar een meer gestructureerd erfgoedbeleid ontwikkeld. Voor overnames zijn met inbreng
van externe bureaus, vrijwilligers en personeel heldere criteria en randvoorwaarden geformuleerd.
Van belang vindt Het Groninger Landschap dat de omgeving actief betrokken is bij het erfgoed. Zonder vrijwillige molenaars zouden bijvoorbeeld de molens niet draaien en malen. Lokaal komt steeds meer aandacht voor
natuur, landschap en cultuurhistorie. Dat biedt hoop voor de toekomst.

200 jaar Coendersborch
In 2013 bestond de Coendersborch tweehonderd jaar. Om dit te vieren, organiseerde Het Groninger Landschap
op zaterdag 14 september een feestelijke dag. Een basisschool uit Nuis verzorgde een optreden en bezoekers
konden de borg van binnen bekijken. Op verscheidene plekken kregen ze uitleg over de toekomstplannen met
de borg en het omliggende landgoed. De viering was een groot succes met een toestroom van zo’n duizend
bezoekers. Een week later, op 22 september, ging de borg open voor Beschermers. Die dag leverde nog eens
duizend bezoekers op.
Dat de poorten van de Coendersborch opengingen, past binnen de visie van Het Groninger Landschap om borgen, molens en andere gebouwen open te stellen voor publiek. De bezoekers kregen een opgeknapt borgterrein
te zien. Twee jaar lang was hard gewerkt aan een nieuw parkeerterrein, het snoeien van lanen, het vernieuwen
van de oprijlaan en het toegangshek, en het restaureren van twee boerderijen op het terrein. Voor de restauratie
van de monumentale borg stelde architectenbureau Skets een ontwerp op.

Opera bij nieuwe molen Hollands Welvaart
In de zomer van 2013 nam Het Groninger Landschap de koren- en pelmolen Hollands Welvaart in Mensingeweer over van de gemeente De Marne. De overname werd groots gevierd met twee operavoorstellingen,
waarin dertig zangers en acht musici meespeelden. Met de overname staat de teller op twaalf monumentale
molens en drie Amerikaanse windmotoren. Daarmee is Het Groninger Landschap de grootste moleneigenaar
van de provincie Groningen. In molen Hollands Welvaart zit de Koffie- en Theeschenkerij In de Malle Molen,
die gerund wordt door een enthousiaste groep vrijwilligers uit het dorp. Met de actieve stichting Hollands Welvaart, die de theeschenkerij beheert, werkt Het Groninger Landschap nauw samen. Hollands Welvaart draagt
zorg voor het klein onderhoud. De vrijwilligers richten exposities van plaatselijke kunstenaars in, organiseren
concerten en toneelvoorstellingen en leiden bezoekers rond. Het Groninger Landschap zorgt voor het groot
onderhoud van de molen. De vrijwillig molenaars van Het Groninger Landschap houden de wieken draaiend.
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Nieuw: Huize Weltevreden in Glimmen en kloosterterrein Thesinge
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Sinds begin 2013 beheert Het Groninger Landschap een nieuw monumentaal rijksmonument, namelijk Huize Weltevreden in Glimmen. Begin januari werd daarvoor zitting genomen in Stichting Weltevreden. Huize
Weltevreden, dat dateert uit 1806, is een belangrijk beeldbepalend cultuurhistorisch gebouw met een rijke
traditie. Van oorsprong was het een herberg, later een landhuis en de laatste anderhalve eeuw heeft het een
functie als ‘huis van weldadigheid’. In het complex bevinden zich appartementen voor mensen boven de
vijftig jaar. Het Groninger Landschap zorgt voor het onderhoud, de verhuur en de exploitatie.
Eind 2013 kocht Het Groninger Landschap een gedeelte van een kloosterterrein van 1,1 hectare bij Thesinge.
Het maakte vroeger deel uit van klooster ‘Germania’. De aankoop is mogelijk gemaakt door een particuliere gift
van mevrouw Schuurman. Bij de inrichting en het onderhoud wordt de bevolking van Thesinge actief betrokken.

Restauratie van molens Ceres en De Lelie
Twee molens zijn afgelopen jaar flink onder handen genomen. Eén daarvan is molen Ceres te Spijk, waarvan
de wieken na jaren van stilstand weer gaan draaien. De restauratie - waarbij zowel de wieken als de bewegende onderdelen in de molen worden hersteld - startte afgelopen november. De restauratie is mogelijk dankzij
financiële bijdragen van provincie Groningen, J.B. Scholtenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. In het
najaar van 2014 is de restauratie naar verwachting gereed.
Ook molen De Lelie in Eenrum stond enige tijd stil. September 2013 werd de kap van de molen gehaald. Het
houtwerk van de bovenkant van de romp, waar de kap op rust, was deels verrot en moest vervangen worden.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door molenmakersbedrijf Dunning uit Adorp.

Haalbaarheidsonderzoeken
Verscheidene monumentale gebouwen waren afgelopen jaar onderwerp van studie. Bureau Nibag BV voerde
voor drie gebouwen een onderzoek uit. Zo stelden ze voor de boerderij aan de Paddepoelsterweg 5 in Adorp,
een recente aankoop, een restauratieplan op. Bij de boerderij is een potstal gepland. Voor de restauratie is
reeds een omgevingsvergunning verleend. Dit jaar start naar verwachting de uitvoering. Voor de Coendersborch zijn plannen gemaakt om de borg grotendeels publiekstoegankelijk te maken. Als derde object heeft
het bureau zich gebogen over de toekomst van de Ennemaborgh.
Een woning aan de Hoethslaan 44 te Midwolda stond op de nominatie voor sloop, maar Het Groninger
Landschap besloot vorig jaar toch om het gebouw grondig te renoveren. Het dak is volledig vernieuwd, de
achtergevel opnieuw opgemetseld.

Schade aardbevingen aan erfgoed
De Groningse aardbevingen, veroorzaakt door de gaswinning, zijn al geruime tijd het gesprek van de dag. De
bevingen veroorzaken schade aan gebouwen in Groningen, waaronder het cultureel erfgoed. In het gebied
waar bevingen voorkomen, heeft Het Groninger Landschap diverse monumenten in eigendom: een achttal
molens en het historische complex Ewsum. Van deze objecten is de schade geïnventariseerd. In nauw overleg zorgt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor herstel van de ontstane schade.
Het Groninger Landschap maakt zich zorgen. De kans op meer en zwaardere schade is groot. Juist monumentale gebouwen zijn niet berekend op aardbevingen en dus extra kwetsbaar. Daarom is het van belang om
preventieve maatregelen te nemen die schade aan rijksmonumenten voorkomen of beperken. Aardbevingen
mogen niet leiden tot sloop van erfgoed. Mochten gebouwen hun functie verliezen, dan wil Het Groninger
Landschap een actieve rol spelen bij instandhouding en herbestemming.

Duurzame energie in gebouwen
Het Groninger Landschap investeert in duurzame energie in haar eigen gebouwen. Het tweejarige project
Duurzaamheid, dat startte in 2013, dringt het energieverbruik terug, zorgt voor het opwekken van duurzame
energie en optimaliseert de klimaatbeheersing. Vijf daken van gebouwen zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen, namelijk van de drie buitenplaatsen, de boerderij aan de Hooilanden 12 in Lettelbert en de vakantiewoning de Oale Tjoard bij Breebaart. In de Ennemaborgh draait een nieuwe energiezuinige centrale verwarming, en in de ramen van het kantoor van Het Groninger Landschap is isolerende beglazing aangebracht.
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Algemeen

Het lokale draagvlak van Het Groninger Landschap groeit. Dat blijkt onder meer uit de vele vrijwilligers die zich
afgelopen jaar hebben aangemeld. Een oproep in een speciaal themanummer van de Golden Raand leverde
maar liefst 41 enthousiaste vrijwilligers op. Het aantal vrijwilligers steeg afgelopen jaar naar 336, een nieuw
record. Een bijzondere aanwas vormden de 35 jeugdboswachters, gedreven jongeren die graag buiten in de natuur actief zijn. In de gebieden helpen ze de rayonbeheerders door ogen en oren in het veld te zijn.
Vrijwilligers zijn voor Het Groninger Landschap onmisbaar. Zij houden de molens draaiend, organiseren activiteiten, houden de bezoekerscentra open en brengen de planten en vogels in kaart. In totaal zijn in 2013 245
activiteiten georganiseerd, waarvan 49 excursies op aanvraag. In totaal trokken de activiteiten meer dan 17.000
bezoekers, 2.000 bezoekers meer dan 2012. Grote klappers waren het Midzomerfestival (ongeveer 4.300 bezoekers) en de Paddestoelentocht (circa 2.500 bezoekers).
Het Groninger Landschap was in 2013 volop in het nieuws. Zo dook de landelijke media en masse op de
noviteit om jeugdboswachters in te stellen (Jeugdjournaal, Trouw, Vroege Vogels TV). Ook de grote festivals,
zoals het Midzomerfestival, trokken veel publiciteit. In totaal zijn 214 informatieberichten, aankondigingen en
persberichten naar de media verstuurd.

#groningerlandschap
Het Groninger Landschap maakt steeds actiever gebruik van sociale media. Rayonbeheerders, jeugdboswachters, teams, het kantoor: op twitter en facebook verschenen afgelopen jaar tal van
berichten over het werk van Het Groninger Landschap. Een korte bloemlezing.
Groninger Landschap @GR_Landschap 11 sep.
Het Groninger Landschap opent Coendersborch tijdens Monumentendag


Hugo Dokter @Huugdok 13 jun.
Op weg naar uitreiking Eden Award 2013. Gaat het Zuidlaardermeergebied winnen?


Groninger Landschap @GR_Landschap 19 mrt.
Het Groninger Landschap neemt Huize Weltevreden in Haren over


Jip Peters @JeugdBoswachter 16 aug.
De #jeugdboswachters hebben hun werkkleding binnengekregen dankjewel @GR_Landschap !!!


Arjan Hendriks @waardenwachter 27 nov.
Collega Alwin Hut legt beelden vast van jonge bever @GR_Landschap Bevertje geboren in Zuidlaardermeergebied


Jip Peters @JeugdBoswachter 27 jan. 2013
Jullie kijken toch vanavond toch wel naar het #jeugdjournaal!! Er is een item over de #jeugdboswachters van het #Groningerlandschap


19

S tic hting H et Gr on i n g er L an d s c hap

Nominatie EDEN Award pluim voor Zuidlaardermeergebied
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In 2013 was Het Groninger Landschap verheugd met de nominatie voor de EDEN Award, een stimuleringsprijs voor toeristische bestemmingen die duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel hebben staan. De nominatie van het Zuidlaardermeergebied was een signaal dat Het Groninger Landschap de juiste koers vaart
door gezamenlijk met talloze partijen de natuur- en recreatieplannen uit te voeren. Provincie, gemeenten,
vrijwilligers, bedrijven, recreatieondernemers, recreanten, waterschap: alleen met vereende krachten is het
gelukt om een immens nieuw natuurgebied te realiseren, waar vogels én mensen van profiteren. Voor de
nominatie is een dossier opgesteld, waarin een groot aantal partners aan het woord komt. Het Zuidlaardermeergebied greep uiteindelijk net naast de award, en eindigde op een gedeelde tweede plaats.

Promotieteam op toer
Het kersverse Promotieteam, bemand door vrijwilligers, heeft circa twee keer per maand op markten en
bijeenkomsten gestaan met een stand van Het Groninger Landschap. Het team bestaat inmiddels uit circa
veertig vrijwillig medewerkers, waarvan de helft chauffeurs. Alle teamleden hebben een speciale promotietraining gekregen. Gewerkt is aan een uitklapbare promotiewagen.

(Fondsen)werving
Ondanks de publiciteit is het aantal Beschermers in 2013 licht afgenomen van 16.044 tot 15.853. In 2013 zijn
geen grote wervingscampagnes uitgevoerd, maar zijn op kleine schaal wervingsexperimenten opgezet. De dalende trend baart zorgen. In heel Nederland verliezen natuurorganisaties aanhang. Van alle groene clubs stond
afgelopen jaar twee derde in de min. Voor 2014 staat een gerichte wervingscampagne op het programma.
Steeds meer bedrijven en organisaties ondersteunen het werk van Het Groninger Landschap. Een zevental
nieuwe Vrienden kon afgelopen jaar worden verwelkomd. Twee Vrienden zegden noodgedwongen af vanwege een faillissement. Inmiddels staat de teller op 32 Vrienden, een groei van twee Vrienden ten opzichte
van 2012. Voor de bestaande en potentiële Vrienden is tweemaal een Vriendenbijeenkomst georganiseerd.
Het afgelopen jaar zijn de contacten met bedrijven, groepen en bedrijfsverenigingen geïntensiveerd. Zo zijn
de banden aangehaald met onder meer Lions clubs, Rotary Groningen, VBZO, NAM en Kiwani’s clubs. De
bedrijven en instellingen droegen volop bij aan het werk van Het Groninger Landschap. Enkele voorbeelden:
Kiwani’s Club ’t Hogeland in Winsum doneerde twee verrekijkers aan de jeugdboswachters, Rotaryclub Pekela deed een gift aan de fluisterboot en Van Lanschot schonk een parkbank voor Buitenplaats Reitdiep.
Vooral dichtbij haar natuurgebieden en monumenten zoekt Het Groninger Landschap naar partners binnen het bedrijfsleven. Kikkoman draagt al geruime tijd bij aan natuurgebied Leinwijk. Onlangs is een nieuw
sponsorcontract ondertekend. De bijdrage wordt besteed aan het beheer van natuurgebied Leinwijk en het
onderhoud van de molen, een Amerikaanse windmotor. In de Hunzezone slaan Het Groninger Landschap
en de Verenigde Bedrijven Zuidoost (VBZO) de handen ineen. De bedrijvenvereniging helpt bij de recreatieve
ontwikkeling van het gebied, en neemt onder meer de kosten van de aanleg van een verhard wandelpad voor
haar rekening.
In samenwerking met VNO-NCW is afgelopen jaar een grote bijeenkomst georganiseerd waar circa 70 regionale bedrijven bij aanwezig waren. Hier heeft Het Groninger Landschap duidelijk haar samenwerking met
andere bedrijven kunnen presenteren. Het leverde bekendheid op met potentiële samenwerkingsverbanden
en bedrijven.

Groningse Rabobanken brengen ruim 12.000 euro op
De ‘Streekrekening’ van de vier Groningse Rabobanken bracht maar liefst 12.331 euro op. Op de rekening
konden Groningse bedrijven en instellingen sparen. De deelnemers ontvingen rente, zoals op iedere spaarrekening, maar over iedere euro rente, werd een deel op een fonds voor Het Groninger Landschap gestort. Een
aantal bedrijven en instellingen leverden daarnaast een extra bijdrage. Met het fonds toont de Rabobank haar
maatschappelijke en lokale betrokkenheid. Het Groninger Landschap heeft de 12.300 euro van de Streekrekening onder andere gebruikt om een nieuw lesprogramma te ontwikkelen over zoogdieren.
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Jeugdeducatie
De ambitie van Het Groninger Landschap is om ieder schoolkind in Groningen kennis te laten maken met
de natuur in hun directe omgeving. Om leerlingen enthousiast te maken over de natuur zijn afgelopen jaar in
totaal 50 klassen op 32 scholen bezocht om te vertellen over trekvogels. Tijdens de Vogeltrekles kropen de leerlingen in de huid van een trekvogel. In totaal zijn zo ruim 1.250 leerlingen bereikt. Daarnaast is op maar liefst
236 scholen een promotieverhaal gehouden over de grote festivals, zoals het Midzomerfestival. Op deze wijze
zijn 5.000 leerlingen enthousiast gemaakt. In de bezoekerscentra zijn 1.660 leerlingen ontvangen. Dat is een
groei van zo’n 350 leerlingen ten opzichte van 2012. Bij de Buitenplaats Noordkust in Pieterburen is een groot
aantal basisscholen op bezoek geweest.
Verscheidene teams organiseerden activiteiten voor schoolklassen. Onder meer het Reitdiepteam ontving tientallen klassen in Buitenplaats Reitdiep. Bij de Coendersborch hielpen in maart 2013 een zestigtal schoolkinderen mee met het aanplanten van nieuwe bomen en struiken. Voordat ze gingen planten, moesten de leerlingen
de bomen en struiken met een zoekkaart op naam brengen.
Samen met andere partijen werkt Het Groninger Landschap aan een convenant waarin wordt afgesproken dat
ieder schoolkind minimaal één keer in zijn basisschooltijd het Groninger landschap moet beleven. Naar verwachting wordt het convenant in 2014 getekend.

Festivals trekken steeds meer publiek
De nieuwe activiteitenformule van Het Groninger Landschap, namelijk het organiseren van grote festivals voor
het hele gezin, blijkt een doorslaand succes. De festivals worden massaal bezocht. Het Midzomerfestival in
Buitenplaats Reitdiep in juni 2013 - inmiddels de derde editie - trok maar liefst 4.300 bezoekers. Hoofdzakelijk
kinderen, die enthousiast aan de slag gingen met de vele doe-activiteiten, zoals haaientanden zoeken, braakballen pluizen en vogels tekenen. Ook de Paddenstoelendag in oktober bij de Ennemaborgh was populair. Het
bos stroomde vol met 2.500 mensen, die genoten van de paddenstoelen en de verhalenvertellers die op verschillende plekken de bezoekers vermaakten. Nieuw in 2013 was het Dollardfestival bij de Reiderhoeve. Op dit
vogelspektakel voor het hele gezin in september kwamen, ondanks het slechte weer, 400 bezoekers. Bij elkaar
trokken de drie festivals 7.200 mensen.

Landelijke primeur: jeugdboswachters
Met de jeugdboswachters boort Het Groninger Landschap een nieuwe doelgroep aan: de tienerjeugd, die graag
actief in de natuur bezig is. Het idee sloeg aan. Na een oproep in de Golden Raand boden meerdere jeugdboswachters zich aan. Het unieke initiatief kreeg veel aandacht in de media. RTV Noord, KidsWeek, het Jeugdjournaal, landelijke en regionale dagbladen, huis-aan-huis bladen: de jeugdboswachters kwamen veelvuldig in het
nieuws. Inmiddels zijn er 35 jeugdboswachters, allemaal jongeren met een passie voor de natuur, die in de buurt
van een natuurgebied van Het Groninger Landschap wonen. Voor de rayonbeheerders zijn de jeugdboswachters
extra ogen en oren in het veld. Die taak blijkt zinvol. Zo vonden jeugdboswachters gaten in het rasterwerk en
zagen ze een door bevers omgeknaagde boom op een fietspad liggen, waardoor het pad niet meer begaanbaar
was. De jeugdboswachters voeren uiteenlopende taken uit, zoals het controleren van het waterpeil, het noteren
van planten en vogels, het in de gaten houden van geiten en het snoeien van groen. Voor de jeugdboswachters is
een aparte kledinglijn ontwikkeld. Mei 2013 kwamen bijna alle jeugdboswachters bij elkaar op een speciale vrijwilligersdag bij het Zuidlaardermeer. Later zijn ze uitgenodigd voor een bezoek aan de film De Nieuwe Wildernis.

Bourtange krijgt gloednieuw bezoekers- en informatiecentrum
Bourtange krijgt een gloednieuw bezoekers- en informatiecentrum, Terra Mora genaamd. Afgelopen jaar viel
daarvoor het besluit. Diverse partijen, waaronder de gemeente en de provincie, stelden subsidies beschikbaar.
Terra Mora moet uitgroeien tot een toeristische attractie van formaat. Het Groninger Landschap zet het centrum op samen met de Stichting Vesting Bourtange. Onderdelen van het nieuwe centrum zijn een interactieve
expositie en een 3D-film in meerdere talen. Ook wordt de verbinding gezocht met het natuurgebied. Het centrum zal nieuwe doelgroepen aanboren, zoals de jeugd. Binnenkort start de verbouw. Naar verwachting opent
Terra Mora medio 2015 de deuren.

21

S tic hting H et Gr on i n g er L an d s c hap

22

Klutenplas

j a a r v e r s l ag 201 3

Geconsolideerde jaarrekening 2013
Financieel verslag over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

Stichting Het Groninger Landschap is keurmerkhouder van het CBF-keur. De geconsolideerde jaarrekening is
ingericht conform de in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen opgenomen richtlijnen. De
richtlijn maakt onderdeel uit van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, opgesteld door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

Financieringsstructuur
In de financieringsstructuur van Stichting Het Groninger Landschap zijn vier belangrijke geldstromen te onderkennen, te weten het structurele deel van de exploitatie, de aankopen van natuurterreinen, het uitvoeren van
éénmalige projecten en de bijzondere inkomsten.
Het structurele deel van de exploitatie
In dit structurele deel van de exploitatie worden alle baten en lasten ten behoeve van de eigen organisatie
verantwoord, die nodig zijn om de bedrijfsvoering te laten functioneren. Dit deel van de exploitatie wordt gefinancierd met structurele inkomsten zoals beschermersbijdragen, beleggingen, beheerssubsidies en inkomsten
uit terreinen.
De aankopen van natuurterreinen en cultuurhistorische monumenten
De aankopen van natuurterreinen worden voor het grootste deel gefinancierd uit ontvangen subsidies (EHS) van
overheden. Het niet gesubsidieerde gedeelte van deze aankoopkosten wordt gefinancierd uit het door de directie
bestemde deel van het eigen vermogen voor aankopen van natuurterreinen, via de staat van baten en lasten.
Het uitvoeren van projecten
De kosten van eenmalige projecten worden voor een groot deel gefinancierd uit de hiervoor ontvangen subsidies van overheden en particuliere fondsen. Het niet gesubsidieerde deel wordt gefinancierd uit het door de directie bestemde deel van het eigen vermogen voor de uitvoering van projecten, via de staat van baten en lasten.
De bijzondere inkomsten
De bijzondere inkomsten bestaan uit inkomsten uit nalatenschappen, giften, bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en sponsoring. Deze inkomsten, die in continuïteit gezien een onzeker karakter hebben, worden
besteed aan eenmalige en bijzondere projecten.
Reserves
In 2013 zijn de reserves en de voorzieningen geëvalueerd en aangepast aan de regelgeving hieromtrent. De
reserve instandhouding en omvorming natuurterreinen is als gevolg daarvan bij besluit van de directie in 2013
opgeheven. Het opgebouwde saldo van deze reserve is toegevoegd aan de reserve voor aankopen van natuurterreinen en cultuurhistorische monumenten.

•
•
•

De uitkomst van de staat van baten en lasten wordt bij besluit van de directie als volgt verdeeld;
een dotatie c.q. onttrekking aan de continuïteitsreserve, voor de dekking van risico’s op korte termijn, tot aan
het gestelde maximum;
een dotatie c.q. onttrekking aan de reserve projecten in het kader van de doelstelling;
een dotatie c.q. onttrekking aan de reserve aankoop natuurterreinen en cultuurhistorische monumenten.
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Met deze wijze van financiering wordt getracht de continuïteit in de uitvoering van de doelstellingen van de
Stichting en een slagvaardige en doeltreffende inzet van de beschikbare middelen, te waarborgen. Het eigen vermogen en de toegenomen activiteiten ten aanzien van fondsenwerving voor natuurontwikkelings- en
openstellingsprojecten maken het de Stichting mogelijk, haar bezittingen op een kwalitatief hoog niveau in
te richten, te onderhouden en verder blijvend open te stellen.
Bestemmingsfondsen in relatie tot de reserves
Een gedeelte van de ontvangen baten die Het Groninger Landschap ontvangt bestaat uit bijdragen uit fondsen op naam. Derden kunnen middels deze fondsen zelf een specifieke bestedingsmogelijkheid bepalen.
Deze bijdragen van derden zorgen hierdoor mede voor instandhouding van specifieke bepaalde gebieden
en/of gebouwen.
De bestemmingsfondsen maken onderdeel uit van het vermogen van de stichting. Indien de bijdragen aan
de fondsen op naam in een verslagjaar niet direct worden besteed, neemt de omvang van deze fondsen toe.
Het financiële resultaat van een verslagjaar wordt allereerst verdeeld over de bestemde fondsen daar waar de
bestemming dat voorschrijft of toelaat en vervolgens over de andere reserves.
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Uitkomst van de staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten over 2013 sluit met een overschot van 1.124 tegenover een nihil resultaat in
2012. Over het jaar 2013 was een negatief resultaat begroot van 65. Het overschot over 2013 is voornamelijk
het gevolg van een aantal incidentele baten. In Midwolda werd een boerderij zonder monumentale status,
gelegen buiten het reservaat, verkocht. De boerderij had in verband met de ontwikkeling van de Blauwe Stad
niet langer een functie in het beheer. Verder werden landbouwgronden in het bezit van de Stichting geruild
met kwelders. Het voor de Stichting batige saldo uit deze ruiling is via de resultaatverdeling gereserveerd
voor toekomstige aankopen van kwelders. Tenslotte waren de beleggingsopbrengsten hoger dan verwacht
en de benodigde eigen bijdragen aan projecten lager dan verwacht. Een uitgebreide analyse vindt u op de
volgende bladzijde.
Het resultaat kan als volgt worden samengevat:
Uitkomst 2013
Totale baten
5.933
Totale bestedingen
4.809
Tekort (-/-), c.q. overschot
1.124

Begroting 2013
4.909
4.974
- 65

Uitkomst 2012
8.682
8.698
- 16

Uitkomst 2013 versus uitkomst 2012
Het verschil tussen het overschot van 2013 en het resultaat over 2012 kan als volgt worden verklaard;
Overschot 2013
1.124
Resultaat 2012
- 16
Verschil
1.140
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hogere inkomsten uit overige baten (verkoop van gronden en een boerderij in 2013)
Lagere bijdrage aan projecten en aankopen in 2013
Lagere kosten dotatie voorziening groot onderhoud in 2013
Lagere kosten uitbesteed werk in 2013
Lagere kosten voorlichting in 2013
Lagere inkomsten beheersubsidie, Subsidiestelstel Natuur en Landschap in 2013
Lagere inkomsten subsidie van overheden, overname molens in 2012 en 2013
Lagere (bruto) inkomsten uit beleggingen in 2013
Overige
Verschil

461
560
146
158
96
-90
-85
-170
64
1.140
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Uitkomst 2013 versus begroting 2013
Het verschil tussen het overschot in 2013 en het begrote tekort van 2013, kan als volgt worden verklaard;
Overschot 2013
1.124
Begrote tekort 2013
-65
Verschil
1.189
•
•
•
•
•
•
•
•

Hogere inkomsten uit nalatenschappen
Hogere inkomsten subsidie van overheden, voor groot onderhoud overgenomen molen
Hoger resultaat (bruto) uit beleggingen
Hogere inkomsten uit overige baten, verkoop van gronden en een boerderij
Eigen bijdrage aan projecten en aankopen lager
Lagere kosten personeel
Hogere kosten dotatie voorziening groot onderhoud
Overige
Verschil

81
55
222
519
272
63
-52
29
1.189

Netto resultaat uit beleggingen
Het rendement in 2013 op de beleggingen was 6%, het rendement in 2012 was 10%.
Eigen bijdrage aan projecten en aankopen
De eigen bijdrage aan aankopen is nader gespecificeerd op pagina 35.
De eigen bijdrage aan projecten is nader gespecificeerd op pagina 47.
Voorziening versus reserves en bestemmingsfondsen
Voor het grote onderhoud aan gebouwen en monumenten en het grote onderhoud aan terreinen zijn onder het
vreemde vermogen voorzieningen opgebouwd. De dotaties aan deze voorziening worden gedaan via de staat
van baten en lasten en hebben rechtstreeks invloed op het resultaat.
De reserves en bestemmingsfondsen worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en bestemmingsfondsen vinden plaats na resultaatverdeling en hebben geen invloed op de hoogte van het resultaat zelf maar op de uiteindelijke verdeling van het resultaat.
Begroting 2014
De geconsolideerde begroting is opgenomen als bijlage 3, pagina 63.
Haren, 21 maart 2014
M. J. Glastra,
Directeur

Nieuwe Statenzijl
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Geconsolideerde balans

per 31 december 2013 ( x 1.000 euro)

31 december 2013
ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Beleggingen
Liquide middelen

1.347
425
1.772
46
3.244
9.850
206

Totaal
PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
•
Continuïteitsreserve
•
Bestemmingsreserves
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31 december 2012
1.364
425
1.789
45
2.946
8.941
86
13.346

12.018

15.118

13.807

2.265
5.814

1.550
5.487
8.079

7.037

1.602

1.520

9.681

8.557

3.226

2.899

Langlopende schulden

269

278

Kortlopende schulden

1.942

2.073

15.118

13.807

Fondsen
•
bestemmingsfonds(en)

Voorzieningen

Totaal
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Kloosterterrein Thesinge en Molen Germania
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013
( x 1.000 euro)

Werkelijk 2013
Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Resultaat uit beleggingen
Overige baten
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Aankopen
Projecten
Beheer van natuurterreinen
Beheer cultuurhistorisch erfgoed
Voorlichting en educatie

Begroot 2013

1.206
981
2.089
637
1.020
5.933

1.122
950
1.928
415
494
4.909

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies
overheden
Kosten van beleggingen

1.174
1.703
4.333
846
626
8.682

329
517

–
938

14
4.231

1.645
881
785

1.629
860
865

1.746
1.097
916

4.157
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Werkelijk 2012

4.292

8.004

97
76

137
77

130
83

54
90

56
81

53
84

317

351

350

335

331

344

Som der lasten

4.809

4.974

8.698

Resultaat

1.124

- 65

- 16

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
•
continuïteitsreserve
•
bestemmingsreserves
•
bestemmingsfondsen

715
327
82
1.124

–
- 114
98
- 16
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2013

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Grondslagen
Consolidatie heeft voor 100% plaatsgevonden en er zijn geen minderheidsbelangen. De geconsolideerde jaarrekening is opgemaakt conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
In de consolidatie zijn B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh en beide onderstaande Stichtingen opgenomen. De cijfers zijn van de B.V. en Stichtingen, zijn volgens genoemde richtlijnen vastgesteld. De directie
van de B.V. en de Stichtingen wordt gevoerd door de directie van Stichting Het Groninger Landschap.
B.V. Ennemaborgh - opheffing
De doelstelling van de B.V. komt overeen met de doelstelling van de Stichting maar heeft specifiek betrekking
op het landgoed De Ennemaborgh. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 13 december 2013 is het besluit
tot opheffing van de B.V. genomen.
B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh
Doelstelling: exploitatie van een restaurantbedrijf op het landgoed De Ennemaborgh.
Stichting Beheer Borgterrein Ewsum
Doelstelling: beheer en openstelling borgterrein Ewsum te Middelstum.
Stichting Weltevreden
Doelstelling: het verschaffen van huisvesting aan senioren en alleenstaanden en in het algemeen het verlenen
van ondersteuning, waar en voor zover zulks mogelijk is; voor de huisvesting komen inzonderheid inwoners of
oud-inwoners der gemeente Haren in aanmerking.
Per 1 januari 2013 is de volledige zeggenschap in de stichting verkregen. De vergelijkende cijfers over 2012 zijn
aangepast. Het geconsolideerde eigen vermogen is door de volledige zeggenschap per 31 december 2012 met
232 gestegen.
Verslaggevingperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met
het kalenderjaar.

Waarderingsgrondslagen balans
Algemeen
Voor zover niet nader toegelicht, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale bedragen.
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Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
Kantoorgebouw
Het kantoorgebouw wordt gewaardeerd tegen aanschaffingskosten onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen op
basis van een vast percentage van de aanschaffingskosten. Het afschrijvingspercentage bedraagt 2% per jaar.
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Natuurterreinen en opstallen
De natuurterreinen en opstallen worden, gezien het bijzondere karakter van deze activa, binnen de doelstelling van de Stichting Het Groninger Landschap niet gewaardeerd. Niet gesubsidieerde aankoopkosten
worden, via de staat van baten en lasten, ten laste van het bestemde vermogen voor aankopen van natuurterreinen gebracht.

Direct in gebruik voor de doelstelling
Machines en inventarissen
Gewaardeerd tegen aanschaffingskosten onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen op basis van 20-33% van
de aanschaffingskosten. De aanschaffingen vinden plaats in het kader van de doelstelling.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.
Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden
waardeverminderingen.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn nominaal gewaardeerd, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening is bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
Obligaties en aandelen
De obligaties en aandelen zijn gewaardeerd tegen marktwaarde.
De beleggingen waarvan het recht van vruchtgebruik in het bezit is van derden, zijn p.m. gewaardeerd.

Reserves
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. De continuïteitsreserve is door de directie bepaald op tenminste 1 maal en maximaal
1,5 maal de jaarlijkse kosten voor salarissen en sociale lasten van de werkorganisatie. Het bestuur heeft de
hoogte bepaald op 1,5.
Bestemmingsreserves
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door de directie bepaald. De bestedingsmogelijkheid betreft geen verplichting, de directie is bevoegd tot opheffing van de beperking.

Fondsen
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke
bestemming.

Voorzieningen
Groot onderhoud cultuurhistorisch erfgoed
Voor verwachte kosten inzake onderhoud van cultuurhistorisch erfgoed is een voorziening gevormd,
gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan.
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Groot onderhoud natuurreservaten
Voor verwachte kosten inzake grote onderhoudswerkzaamheden in de natuurreservaten is een voorziening
gevormd, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
De baten, waarin begrepen de opbrengst uit de Nationale Postcode Loterij, worden verantwoord in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor giften en nalatenschappen betekent dit dat ze in aanmerking worden
genomen in het jaar waarin de omvang met een redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld. Bestedingen, subsidies en particuliere bijdragen met betrekking tot natuurontwikkeling-, cultuurhistorisch erfgoeden openstellingsprojecten worden verantwoord in het jaar waarin de eigen bijdrage aan een project met zekerheid kan worden vastgesteld. De overige bestedingen worden verantwoord in het jaar waarin de verplichting
is aangegaan.

Carel Coenraadpolder
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Kievietsbloem
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Toelichting op de geconsolideerde balans

per 31 december 2013
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Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
Kantoorgebouw
Dit betreft het kantoorgebouw aan de Rijksstraatweg 333 te Haren.
Het verloop in 2013 is als volgt:
Boekwaarde per 31 december 2012
Afschrijving 2013
Boekwaarde per 31 december 2013

1.189
30
1.159

Als volgt gespecificeerd:
Cumulatieve aanschaffingskosten t/m 2013
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2013
Boekwaarde per 31 december 2013

1.485
- 326
1.159

Direct in gebruik voor de doelstelling
Natuurterreinen en opstallen
In 2013 is 20 hectare natuurgebied en de molen “Hollands Welvaart” in Mensingeweer verworven. Tevens is
Stichting Weltevreden te Glimmen in beheer genomen.
Kwelders Noordkust
Reitdiepgebied
Zuidlaardermeergebied
Bourtange
Stichting Weltevreden
Grond achter molen Germania, Thesinge

14
2
1
1
1
1

hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare

Het verloop in 2013 is als volgt:
Aankoopkosten natuurterreinen 2013 en opstallen
Subsidie overheden
Af: Eigen bijdrage, per saldo staat van baten en lasten
Boekwaarde per 31 december 2013
De eigen bijdrage aan aankopen van natuurterreinen en opstallen in 2012 was 14.

329
-103
- 226
0
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Machines en inventarissen
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Het verloop in 2013 is als volgt:
Boekwaarde per 31 december 2012
Aanschaffingen 2013
Verkopen 2013
Afschrijving 2013
Boekwaarde per 31 december 2013

175
111
–
- 98
188

Als volgt gespecificeerd:
Cumulatieve aanschaffingskosten t/m 2013
Buitengebruikstelling 2013 – aanschaffingskosten 2013
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2013
Buitengebruikstelling 2013 – cumulatieve afschrijvingskosten 2013
Boekwaarde per 31 december 2013

694
35
-506
-35
188

Financiële vaste activa
Hypothecaire lening
Totaal

31-12-2013
425
425

31-12-2012
425
425

Hypothecaire lening
Om het beheer van de natte gronden in het Zuidlaardermeergebied mogelijk te maken, moet de uitvoering
hiervan op een deskundige manier en met de inzet van het juiste materieel worden uitgevoerd. Om dit duurzaam mogelijk te maken, is in 2009 een hypothecaire lening van 425 verstrekt. Het betreft een lening met een
rentepercentage van 1%, er is geen aflossingsschema overeengekomen.

Voorraden
Het betreft vee dat wordt ingezet bij het beheer van de terreinen en de voorraad verkoopartikelen uit de bezoekerscentra.

Vorderingen
Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen
Aankoopsubsidies
Belastingen en sociale premies
Subsidie - beheer
Interest
Huren, pachten
Projecten in uitvoering
Projectsubsidies
Onderhoudssubsidie
Voorschot aankopen
Erfstellingen en legaten
Diversen
Totaal

31-12-2013
28
12
1.280
158
36
1.210
26
101
131
175
87
3.244

31-12-2012
32
10
1.280
154
20
682
455
73
164
4
72
2.946
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Beleggingen
Spaarrekeningen
Obligaties
Aandelen
Totaal

31-12-2013
1.679
5.444
2.727
9.850

31-12-2012
914
5.409
2.618
8.941

17,0%
55,3%
27,7%

10,2%
60,5%
29,3%

In 2013 is de verdeling van het belegde vermogen conform het vastgestelde beleggingsbeleid uitgevoerd. Het
vermogensbeheer is uitbesteed aan de Triodos Bank.
Om onnodig koersverlies te voorkomen, is met de vermogensbeheerder afgesproken dat de verdeling van het
vermogen niet op dagbasis in overeenstemming hoeft te zijn met het vastgestelde beleggingsbeleid. De spaartegoeden zijn dagelijks opneembaar.
Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid is primair gericht op beleggingen voor de lange termijn (15 jaar en langer). De belegging
van het vermogen zal op solide en defensieve wijze geschieden, waarbij de verdeling van het te beleggen vermogen tussen de verschillende categorieën als volgt wordt samengesteld:
Asset Allocatie (defensief)

weging
neutraal
27,5 %
70,0 %
0,0 %
2,5 %
100,0%

•
Aandelen
•
Vastrentende waarden
•
Liquiditeiten
•
Alternatives
Totaal

Stand per 1 januari 2013
Aankopen
Verkopen / mutaties
Ongerealiseerde waardeverschillen
Stand per 31 december 2013

Spaarrekeningen
914
765
–
–
1.679

Obligaties
5.409
317
- 117
-165
5.444

min.
25,0 %
65,0 %
0,0 %
0,0 %

max.
30,0 %
75,0 %
10,0 %
5,0 %

Aandelen
2.618
806
- 1.138
441
2.727

Totaal
8.941
1.888
- 1.255
276
9.850

Liquide middelen
31-12-2013
200
6
206

Banken
Kasmiddelen
Totaal

31-12-2012
79
7
86

Reserves
Het verloop over 2013 is als volgt:

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Totaal

Stand per
31-12-2012
1.550
5.487
7.037

Toegevoegd
715
2.502
3.217

Onttrokken
–
2.175
2.175

Stand per
31-12-2013
2.265
5.814
8.079
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Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. De continuïteitsreserve is per 31 december 2013 1,5 maal de jaarlijkse kosten voor salarissen en sociale lasten van de werkorganisatie.
Bestemmingsreserves
Het verloop over 2013 is als volgt:

38

Reserve projecten in het kader van
de doelstelling
Reserve projecten fondsenwerving
Reserve aankopen natuurterreinen en
cultuurhistorische monumenten
Reserve instandhouding en
omvorming natuurterreinen
Reserve activa bedrijfsvoering
Reserve activa doelstelling
Reserve waardeverschillen effecten
Totaal

Stand per
31-12-2012
992

Toegevoegd
645

Onttrokken
304

Stand per
31-12-2013
1.333

30
631

–
1.611

–
139

30
2.103

1.604

–

1.604

–

1.189
220
821
5.487

–
112
134
2.502

30
98
–
2.175

1.159
234
955
5.814

Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is
aangegeven door de directie. In 2013 zijn de reserves en de voorzieningen geëvalueerd en aangepast aan de
regelgeving hieromtrent. De reserve instandhouding en omvorming natuurterreinen is als gevolg daarvan
bij besluit van de directie in 2013 opgeheven. Het opgebouwde saldo van deze reserve is toegevoegd aan de
reserve voor aankopen van natuurterreinen en cultuurhistorische monumenten.

Fondsen
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de fondsen is aangegeven door derden.
Het verloop over 2013 is als volgt:
Stand per
31-12-2012
Toegevoegd
Onttrokken
C.P. Sikkemafonds
188
–
32
Fonds wintervoeding
2
–
–
Waterconvenantsfonds
1.186
454
306
Kikkomanfonds
–
20
20
Mulder Premie Fonds
9
5
1
Het Blauwe Kleifonds
135
–
38
Totaal
1.520
479
397

Stand per
31-12-2013
156
2
1.334
–
13
97
1.602

Het C.P. Sikkemafonds is bestemd voor niet gesubsidieerde aankopen van kwelders. In 2013 is 32 aan het
fonds onttrokken.
Het fonds Wintervoeding is bestemd voor het bijvoeren van vogels in strenge winters.
Het Waterconvenantsfonds is in 1999 ingesteld naar aanleiding van het met het Waterbedrijf Groningen
overeengekomen waterconvenant. De beschikbaar gestelde bedragen van 454 per jaar zijn bestemd voor
verwerving, inrichting en beheer van de bezittingen in het Zuidlaardermeergebied. In 2013 is 306 besteed aan
projecten en onderhoud in het Zuidlaardermeergebied.
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Voor het project Water over Wolfsbarge stelde Kikkoman Foods Europe B.V., met ingang van het jaar 2000, bijdragen ter beschikking ter dekking van de niet gesubsidieerde projectkosten alsmede voor de onderhoudskosten. In 2013 is een nieuwe overeenkomst met Kikkoman Foods Europe B.V. overeengekomen voor een periode
van 3 jaar. Kikkoman Foods Europe B.V. stelt op basis van dezelfde voorwaarden voor deze periode een bijdrage
van 20 per jaar ter beschikking. In 2013 is 20 besteed aan beheerkosten.
Het Blauwe Kleifonds is bestemd voor de aankoop van natuurterreinen. In 2013 is 38 aan het fonds onttrokken
ten behoeve van de aankoop van grond gelegen naast de molen Germania te Thesinge.
Het Mulder Premie Fonds is ingesteld door een schenking gedurende 5 jaar van 5 per jaar. Het Mulder Premie
Fonds is bestemd voor het behoud van cultuurhistorische waarden en landschapselementen in het landelijk
Gorecht-gebied. In 2013 is per saldo 1 besteed aan kosten voor behoud van cultuurhistorische waarden.

Voorzieningen
Het verloop over 2013 is als volgt:

Voorziening g.o.h. cultuurhistorisch erfgoed
Voorziening g.o.h. natuurreservaten
Totaal

Stand per
31-12-2012
2.465
434
2.899

Dotaties
228
108
336

Onttrokken
–
9
9

Stand per
31-12-2013
2.693
533
3.226

Voorziening groot onderhoud cultuurhistorisch erfgoed
De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de gebouwen. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend.
Voorziening groot onderhoud natuurreservaten
De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht in de natuurreservaten. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend.

Langlopende schulden
Het verloop over 2013 is als volgt:

Stand per 31 december 2012
Opgenomen leningen
Afgelost in 2013
Aflossingen 2013, schulden op korte termijn
Stand per 31 december 2013

Hypotheek
Stichting
Nationaal
Restauratiefonds
286
–
-8
278
-9
269

Hypotheek verstrekt door Stichting Nationaal Restauratiefonds
Betreft een in 2011 verstrekte hypothecaire lening voor de restauratie van een boerderij in Nuis. Het betreft een
Annuïteiten Hypotheek met een looptijd van 30 jaar. De verschuldigde rente bedraagt 1,5% per jaar.
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Schulden op korte termijn
Het verloop over 2013 is als volgt:
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Binnen één jaar vervallende aflossingen
op langlopende schulden
Vooruitontvangen subsidies
Vooruitontvangen donaties
Belastingen en sociale premies
Salarissen en personeelskosten
Projecten
Crediteuren
Vooruitontvangen huren
Diversen
Totaal

31-12-2013

31-12-2012

9
445
89
107
88
597
532
51
24
1.942

8
253
97
74
93
898
577
52
21
2.073

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 jaar verantwoord.
Verplichtingen die betrekking hebben op jaren gelegen na één jaar na balansdatum zijn verwerkt onder de
langlopende schulden.
Vooruitontvangen subsidies
Het betreft vooruit ontvangen subsidies voor projecten en aankopen.

Niet in de balans opgenomen rechten
In 2013 is een recht op een nalatenschap ontvangen. De totale omvang kan nog niet met zekerheid worden
vastgesteld. Een in 2014 ontvangen voorschot van 150.000 euro, is verantwoord onder de rubriek baten uit
eigen fondsenwerving, nalatenschappen en legaten.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Het project Kwelderherstel Groningen wordt eind 2014 afgerond. Het saldo onderhanden werk is opgenomen onder de vorderingen. De totale omvang van het project is € 10.380.000. De eigen bijdrage aan het
project is circa 2%.
De Stichting Het Groninger Landschap is in 1994 met een pachter overeengekomen dat gedurende de pachtperiode met een maximum van 20 jaar, 7.000 euro per jaar betaald dient te worden als vergoeding voor
extensieve beweiding.

Uitkijktoren Oostpolder
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Toelichting op de geconsolideerde staat van
baten en lasten over 2013
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Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
In het boekjaar zijn uit eigen fondsenwerving de onderstaande bijdragen ontvangen:
Werkelijk 2013 Begroting 2013
Contributies Beschermers
309
330
Contributies Vrienden
49
60
Waterbedrijf Groningen - Waterconvenantsfonds
454
454
Kikkoman Foods Europe - Kikkomanfonds
20
20
Mulder Premie Fonds
5
–
Nationaal Restauratiefonds **
105
103
Giften en schenkingen
45
65
Nalatenschappen en legaten
171
90

Werkelijk 2012
316
29
454
15
5
35
183
18

Projecten
Projectbijdragen bedrijven
Projectbijdragen particulieren
Totaal

48
–
1.206

p.m.
p.m.
1.122

87
32
1.174

Werkelijk 2013
43
–

Begroting 2013
12
–

Werkelijk 2012
33
10

938

938

938

–
–
–
–
–
981

–
–
–
–
–
950

700
3
3
5
11
1.703

** Van de bijdrage in 2013 is € 29.000 besteed aan projecten
Baten uit acties van derden
In het boekjaar zijn onderstaande bijdragen ontvangen:
J.B. Scholtenfonds
Vereniging De Hollandsche Molen

Projecten
Nationale Postcode Loterij, reguliere bijdrage
Nationale Postcode Loterij, extra bijdrage
project “laat het Reitdiep weer kronkelen”
Prins Bernhard Cultuurfonds
J.B. Scholtenfonds
Je Maintiendrai Fonds
Stichting Het Drentse Landschap
Totaal

Nationale Postcode Loterij
Op 1 januari 2011 is het contract tussen “de 12landschappen” (het samenwerkingsverband van de
12 provinciale landschappen) en de Nationale Postcode Loterij voor een periode van 5 jaar verlengd.
“de 12landschappen” is door de Nationale Postcodeloterij aangewezen als beneficiënt en deelt mee in de
opbrengsten uit de loterij. In het verslagjaar werd door ons evenals in 2012 938 ontvangen.
Het aan “de 12landschappen” uit te keren bedrag wordt jaarlijks door de Nationale Postcode Loterij bepaald.
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Overige baten uit acties van derden
Voor het jaarlijkse onderhoud van de molens wordt van het J.B. Scholtenfonds een bijdrage ontvangen.
Subsidies van overheden
In het boekjaar zijn door overheden de volgende subsidies verstrekt:
Werkelijk 2013
Verwerving natuurterreinen
103
Projecten natuurterreinen
–
Projecten cultuurhistorisch erfgoed
–
Projecten voorlichting en communicatie
–
Provincie Groningen, Subsidiestelsel
1.288
Natuur en Landschap
Budgetsubsidie, Provincie Groningen
589
Investering Landelijk Gebied, subsidie monitoring
31
Gemeentelijke onderhoudssubsidie molens
78
Totaal
2.089
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Dollard

Begroting 2013
–
–
–
–
1.280

Werkelijk 2012
–
2.142
1
17
1.378

589
36
23
1.928

589
43
163
4.333
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Resultaat uit beleggingen
Het resultaat uit beleggingen kan als volgt worden gespecificeerd:
Werkelijk 2013
Spaarrekeningen
Rente
Obligaties
Rente
Koersresultaat
Niet-gerealiseerde waardeverschillen

Werkelijk 2012
15

202
-1
-165

16

199
64
244
36

Aandelen
Dividend
Koersresultaat
Niet-gerealiseerde waardeverschillen

41
100
441

Rente ontvangen overig
Rente op banktegoeden
Totaal resultaat uit beleggingen
Kosten van beleggingen staat verdeling kosten naar bestemming
Personeelskosten
Uitbesteed werk; beheer beleggingsportefeuille
Uitbesteed werk; bewaar-, financieringsen transactiekosten
Rente lening, overige betaalde rente
Totale kosten van beleggingen

57
10
253
582

320

4
–

3
–

637

846

- 24
- 57
-3

- 23
- 49
-7

-6

Netto beleggingsresultaat

507

-5
- 90

- 84

547

762

Overige baten
De opbrengsten zijn als volgt te specificeren:
Huren, pachten en overige producten terreinbeheer
Verkoop gronden
Resultaat horeca voorzieningen
Overige
Totaal

Werkelijk 2013
489
519
-71
83
1.020

Begroting 2013
506
–
-12
–
494

Werkelijk 2012
458
4
-4
168
626

Verkoop boerderij en gronden
In Midwolda is een boerderij verkocht in 2013. De boerderij heeft geen monumenten status.
Bij een ruiling aan de Noordkust van kwelders voor landbouwgronden, zijn per saldo inkomsten verkregen.
De baten zijn toegevoegd aan de reserve voor aankopen van natuurterreinen en gebouwen.
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Resultaat horeca voorzieningen
In de begroting over 2013 en het resultaat over 2012 was een gedeelte van de personeelslasten doorbelast
aan de stichting en opgenomen in de uitvoeringskosten. In het werkelijk resultaat over 2013 is het bedrijfsresultaat van de horecavoorzieningen verantwoord.

Overige
Het betreft teruggave van omzetbelasting over voorgaande boekjaren.
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Bestedingspercentage
Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie tot de totale baten
procentueel weergegeven.
Werkelijk 2013
Begroting 2013
Werkelijk 2012
Totaal bestedingen aan de doelstelling
4.157
4.292
8.004
Som der baten
Som der lasten

5.933
4.809

4.909
4.974

8.682
8.698

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der
baten
Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der
lasten

70 %

87 %

92 %

86 %

86 %

92 %

De norm voor de kosten van beheer en administratie is vastgesteld op basis van hetgeen in de branche gebruikelijk is, maximaal 10% van de totale baten.
In 2013 bedroeg het percentage 5,6 %, over de jaren 2011 tot en met 2013 was het gemiddelde 4,8%.
Het bestedingspercentage doelstelling ten opzichte van de som der baten (in 2013: 70%) is als gevolg van de
eenmalige baten beduidend lager dan in de voorgaande jaren.

Feddema’s plas

Totaal

Aankoop en beheer van
natuurterreinen en
gebouwen

Lasten
1.078

893

Eigen fondsenwerving
97

76

–
–
5
–
–
–
70
–
–
1
–
76

Acties derden

–
–
66
12
–
–
3
–
14
2
–
97

–
–
–
–

–
–
–
–

54

–
–
46
–
–
–
5
–
–
3
–
54

Subsidies overheden

–
–
227
54
61
–
80
5
281
23
4
785

–
–
–
–

–
–
–
–

90

–
–
24
57
–
–
3
–
–
6
–
90

Beleggingen

–
228
135
338
8
–
135
27
2
7
1
881

Voorlichting en educatie
–
108
–
108

329
517
–
846

108
228
1.453
1.053
139
1
445
118
302
104
12
3.963
4.809

–
–
–
–

–
–
273
–
5
–
35
1
–
20
1
335
335

Beheer en administratie

2.186

Aankoop en beheer van
cultuurhistorisch erfgoed
–
197
–
197

Werkelijk 2013

108
–
627
529
65
1
114
85
5
42
6
1.645

329
212
–
541

Werving Baten

4.974

108
176
1.516
1.051
149
1
428
144
336
118
9
4.036

P.M.
–
938
938

Begroting 2013

Uitvoeringskosten
Voorziening g.o.h. terreinen, per saldo toegevoegd
Voorziening g.o.h. cultuurhistorisch erfgoed, per saldo toegevoegd
Personeelskosten
Uitbesteed werk
Reis, verblijf- en opleidingskosten
Bestuurkosten
Kantoor- en algemene kosten
Belastingen
Publiciteit en communicatie
Afschrijving en rente
Overige lasten

Doelstelling

8.698

108
374
1.471
1.254
136
1
425
158
398
118
10
4.453

14
4.231
–
4.245

Werkelijk 2012

Projecten en aankopen
Aankopen en verwervingen
Projecten in het kader van de doelstelling
Eigen bijdrage, beschikbaar voor projecten & aankopen

Besteed aan de doelstelling

Bestemming

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming (in duizenden euro’s)
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Lasten
Toelichting lastenverdeling
Algemeen
De toerekening van de kosten naar bestemming geschiedt op bedrijfseconomische basis, waarbij rekening
wordt gehouden met de besteding van tijd en middelen aan de onderdelen.
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Aankopen en verwervingen
In 2013 is 20 hectare natuurterrein verworven. Voor een nadere specificatie zie pagina 35 onder “direct in
gebruik voor de doelstelling”.

Steenhommel
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Projecten in het kader van de doelstelling
Betreft onderstaande in 2013 opgeleverde en/of verantwoorde projecten
Kosten
329
329

Subsidies/
bijdragen
103
103

Eigen
bijdrage
226
226

60
39
20

48
–
–

12
39
20

63
30
212

–
–
48

63
30
164

47
64
75
11
197

29
–
–
–
29

18
64
75
11
168

108
108

–
–

108
108

Totaal Projecten 2013

517

77

440

Totaal aankopen en projecten 2013

846

180

666

Totaal aankopen en projecten 2012

4.245

3.019

1.226

Aankopen
•
Aankopen natuurterreinen
Totaal aankopen 2013
Projecten
Projecten natuurterreinen
•
Koolstoffixatie in het Zuidlaardermeergebied
•
Beheerplan Dollard
•
Reconstructie onderdeel groen, landgoed Ennemaborgh
•
•

Projectmedewerker natuurterreinen
Projectmedewerker Wadden

•
•
•
•

Projecten cultuurhistorisch erfgoed
Herbestemming monumenten - planvorming
Restauratie woning Hoeths laan Midwolda
Restauratie molen De Lelie, Eenrum
Overige projectkosten

•

Projecten voorlichting en communicatie
Jeugdeducatie

Eigen bijdrage projecten
De eigen bijdragen aan projecten worden mogelijk worden onder andere mogelijk gemaakt door de ontvangen
bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, Vrienden van Het Groninger Landschap en het Waterconvenantsfonds.
Voorziening groot onderhoud cultuurhistorisch erfgoed
De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de gebouwen. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend.
Voorziening groot onderhoud natuurreservaten
De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht in de natuurreservaten. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend.
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Personeelskosten
De kosten zijn als volgt te specificeren:
Lonen en salarissen
Pensioen- en werknemersverzekeringen
Reiskosten woon-werk
Kleding vrijwillig medewerkers
Overige personeelskosten
Totaal

48
•
•
•
•

Werkelijk 2013
1.068
324
31
25
5
1.453

Begroting 2013
1.101
361
33
21
–
1.516

Werkelijk 2012
1.086
310
32
26
17
1.471

Uitbesteed werk
Het betreft voornamelijk de volgende werkzaamheden in de terreinen en aan cultuurhistorische monumenten:
onderhoud waterwegen, bebording, paden/wegen en rasters;
onderhoud gebouwen;
maaien en klepelen;
kleinschalige inrichtingsmaatregelen.
Reis-, verblijf- en opleidingskosten
Het betreft kosten voor reis, verblijf en opleidingen van de betaalde en vrijwillig medewerkers.
Kantoor- en algemene kosten
De kosten zijn als volgt te specificeren:
Algemene kantoorkosten
Contributie De Landschappen
Huisvestingskosten
Assurantiekosten
Totaal

Werkelijk 2013
213
69
96
67
445

Begroting 2013
186
69
115
58
428

Werkelijk 2012
223
75
71
56
425

Publiciteit en communicatie
Onder de kosten voor publiciteit en communicatie zijn begrepen de uitgaven voor het kwartaalblad “De
Golden Raand”.

Opendag Coenderborch
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Afschrijving en rente
De kosten zijn als volgt te specificeren:
Afschrijvingen
Rente lasten
Totaal

Werkelijk 2013
98
6
104

Begroting 2013
116
2
118

Werkelijk 2012
113
5
118

Werkelijk 2013
66

Begroting 2013
68

Werkelijk 2012
51

26
3
2
97

54
12
3
137

74
3
2
130

Kosten eigen fondsenwerving
Personeelskosten
Uitbestede werkzaamheden,
directe wervingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Overige kosten
Totaal

Kostenpercentage fondsenwerving
Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie tot de totale baten procentueel weergegeven.
Werkelijk 2013
Begroting 2013
Werkelijk 2012
Baten eigen fondsenwerving
1.206
1.122
1.174
Kosten eigen fondsenwerving
97
137
130
Kostenpercentage fondsenwerving
8%
12 %
11 %
De kosten betreffen activiteiten voor het werven van potentiële Beschermers en Sponsoren.
In 2013 is geen wervingsactie gehouden.
Personeelsbestand
Het aantal fte op 31 december 2013 bedroeg 23,5. Op 31 december 2012 bedroeg het aantal fte 23,0.

•
•
•

Deze medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen:
31-12-2013
Directie
1,0 fte
Afdeling algemene zaken
13,2 fte
Afdeling terreinbeheer
9,3 fte

31-12-2012
1,0 fte
12,7 fte
9,3 fte

Organogram
Zie bijlage 4, pagina 64.
Beloning leden Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden belangeloos. Stichting Het Groninger Landschap verstrekt geen leningen, voorschotten of garanties aan de leden van de Raad van Toezicht. Het verantwoorde bedrag betreft kosten voor een verzekeringspolis tegen bestuurdersaansprakelijkheid.
Beloning Directie
Het toezichthoudend orgaan heeft het beloningsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van
andere beloningscomponenten vastgesteld. Het beloningsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste
evaluatie was in 2013.
Bij de bepaling van het beloningsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de regeling CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen toegepast.
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Stichting Het Groninger Landschap wordt geleid door één directeur. Er wordt aan de directeur geen leaseauto beschikbaar gesteld, tevens worden er aan de directeur geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

functie
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Dienstverband
Aard
Uren
Parttime percentage
Periode

directeur

onbepaalde tijd
37,0
100%
jan. 13 t/m dec. 13

Beloning (in Euro)
Jaarinkomen
Bruto loon
Vakantiegeld
Totaal jaarinkomen

83.018
6.484
89.502

SV lasten werkgeversdeel
Pensioenlasten werkgeversdeel
Belastbare km-vergoeding
Vergoeding woon-werk
Totaal overige lasten en vergoedingen

12.497
14.227
1.257
905
28.886

Totale beloning 2013

118.388

Totale beloning 2012

114.706

Haren, 21 maart 2013
M. J. Glastra, Directeur

Vlucht brandganzen boven slikken Dollard
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Overzicht van in- en uitgaande kasstromen
Dit overzicht geeft inzicht in het verloop van de in- en uitgaande kasstromen over 2013 en 2012.
2013

2012

Inkomende kasstromen
Ontvangsten uit eigen fondsenwerving
Ontvangsten uit acties van derden
Ontvangsten uit subsidies van overheden
Ontvangsten uit beleggingen
Overige ontvangsten
Onttrekking deposito’s en beleggingen
Totaal inkomend

953
988
6.200
5
1.053
–
9.199

1.378
1.039
5.188
3
591
–
8.199

Uitgaande kasstromen
Betalingen in het kader van de doelstelling
Betalingen in investeringen in materiële vaste activa
Betalingen hypothecaire lening
Aflossingen schulden
Storting deposito’s en beleggingen
Totaal uitgaand

8.571
111
8
–
389
9.079

8.132
92
8
–
134
8.366

120
86
206

- 167
253
86

Totaal mutatie liquide middelen
Liquide middelen 1 januari
Liquide middelen 31 december

Molen Bovenrijge
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Het promotieteam tijdens de opendagen van de Coendersborch
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Enkelvoudige balans per 31 december 2013

( x 1.000 euro)

53
31 december 2013
ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Beleggingen
Liquide middelen

1.338
425
1.763
44
3.351
9.262
112

Totaal
PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
• Continuïteitsreserve
• Bestemmingsreserves

31 december 2012
1.346
425
1.771
43
3.042
8.323
26
12.769

11.434

14.532

13.205

2.265
5.531

1.550
5.209
7.796

6.759

1.602

1.520

9.398

8.279

2.916

2.589

Langlopende schulden

269

278

Kortlopende schulden

1.949

2.059

14.532

13.205

Fondsen
• bestemmingsfonds(en)

Voorzieningen

Totaal
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Enkelvoudige staat van baten en lasten 2013

( x 1.000 euro)
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Werkelijk 2013
Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Resultaat uit beleggingen
Overige baten
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Aankopen
Projecten
Beheer van natuurterreinen
Beheer cultuurhistorisch erfgoed
Voorlichting en educatie

Werkelijk 2012
1.205
981
2.089
593
1.006
5.874

1.174
1.703
4.333
806
543
8.559

329
517

14
4.231

1.647
757
786

1.748
934
874
4.036

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies
Overheden
Kosten van beleggingen

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Resultaat deelneming
Resultaat

7.801

97
76

130
83

54
86

53
84
313

350

335

332

4.684

8.483

- 71

- 59

1.119

17

j a a r v e r s l ag 201 3

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening van
Stichting Het Groninger Landschap

55

Algemeen
Voor de waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de grondslagen zoals gepresenteerd onder de geconsolideerde jaarrekening.

Grondslagen
De deelneming B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh, de Stichting Beheer borgterrein Ewsum en Stichting Weltevreden worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde, eventueel gesaldeerd met vorderingen
op de deelnemingen.
B.V. Ennemaborgh - opheffing
De doelstelling van de B.V. komt overeen met de doelstelling van de Stichting maar heeft specifiek betrekking
op het landgoed De Ennemaborgh. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 13 december 2013 is het besluit
tot opheffing van de B.V. genomen.
B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh
Doelstelling: exploitatie van een restaurantbedrijf op het landgoed De Ennemaborgh.
Stichting Beheer Borgterrein Ewsum
Doelstelling: beheer en openstelling borgterrein Ewsum te Middelstum.
Stichting Weltevreden
Doelstelling: het verschaffen van huisvesting aan senioren en alleenstaanden en in het algemeen het verlenen
van ondersteuning, waar en voor zover zulks mogelijk is; voor de huisvesting komen inzonderheid inwoners of
oud-inwoners der gemeente Haren in aanmerking.

Eigen vermogen Stichting Het Groninger Landschap enkelvoudig
Eigen vermogen Stichting Beheer Borgterrein Ewsum
Eigen vermogen Stichting Weltevreden
Eigen vermogen geconsolideerd

2013
9.398
41
242
9.681

2012
8.279
46
232
8.557

Voor nadere toelichting op de balansposten alsmede de staat van baten en lasten wordt gezien het minimale
aandeel van de deelneming verschil verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
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Boomklever
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Overige gegevens 2013

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de directie van Stichting Het Groninger Landschap
Wij hebben de jaarrekening over 2013 van Stichting Het Groninger Landschap te Haren gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
‘Fondsenwervende instellingen’, alsmede voor het opstellen van het directieverslag in overeenstemming met
de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. De directie is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. 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 jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend
zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid
van de door de directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van Stichting Het Groninger Landschap per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650.
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Verklaring betreffende het directieverslag
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij
dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Groningen, 9 mei 2014
KPMG ACCOUNTANTS N.V.
R. Dijsselhof RA

Verdeling resultaat
De verdeling van het resultaat geschiedt conform het besluit van de directie.

Coenderborch
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Bijlage 1

Samenstelling Raad van Toezicht en Directie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voorzitter
Lid Eerste Kamer
Waarnemend Burgemeester Gemeente Haren
Lid bestuur De12Landschappen
Voorzitter RvT Tourist Info Fryslan
Lid RvT University Campus Fryslan
Lid bestuur Wandelen Groningen
Voorzitter Bezwarencommissie UMCG
Lid RvT ZINN
Lid Raad van Advies Herinneringscentrum Kamp Westerbork

H.W.H.M. van Kesteren
Functie in het dagelijkse leven
Nevenfuncties

•
•
•
•
•
•
•

lid Raad van Toezicht
Adviseur Romivo Accountancy B.V.
Lid Raad van Toezicht Stichting Fokus Exploitatie
Bestuur, penningmeester Stichting Fokus
Lid Raad van Toezicht Stichting Gildeborg
Lid Raad van Commissarissen Odyssee B.V.
Lid Raad van Commissarissen Lefier

J.P.M. Sanders
Functie in het dagelijkse leven

• lid Raad van Toezicht
• Hoogleraar Biobased Commodity Chemicals,
Wageningen Universiteit
• Lid Biorenewables Business Platform
• Wetenschappelijk adviseur bij chemiebedrijf
• lid Commissie Corbey
• Grootaandeelhouder Byosis
• Aandeelhouder Grassa

Mw. J.G. Vlietstra
Functie in het dagelijkse leven
Nevenfuncties

Nevenfuncties

Mw. A.F. Bos
Functie in het dagelijkse leven
Nevenfuncties

•
•
•
•

lid Raad van Toezicht
Docent bij Life Sciences (Rijksuniversiteit Groningen)
Bestuurslid Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk
Voorzitter Stichting Marnelandschap

J.J. Hooft
Functie in het dagelijkse leven
Nevenfuncties

•
•
•

Vice-voorzitter
Geen
Geen
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S. Woltjer
Functie in het dagelijkse leven
Nevenfuncties

•
•
•
•
•

lid Raad van Toezicht
Geen
Vice-voorzitter RvT Zonnehuisgroep Noord
Penningmeester Stichting Kronkels door Fivelingo
Vice-voorzitter Golfclub Losdorp

P.T. Bakker
Functie in het dagelijkse leven

•
•

Nevenfuncties

•

lid Raad van Toezicht
Advocaat, (vennoot) en curator in faillissementen,
BENK Advocaten te Groningen
Lid noordelijke Faillissementscommissie balie in het arrondissement
Noord-Nederland
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Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Naam
H.W.H.M. van Kesteren
J.P.M. Sanders
Mw. A.F. Bos
Mw. J.G. Vlietstra
J.J. Hooft
S. Woltjer
P.T. Bakker

Functie

Benoemd

Herbenoeming

Jaar van aftreden

Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Voorzitter
Vice-voorzitter
Lid RvT
Lid RvT

2008
2009
2009
2011
2012
2012
2013

2012
2012
2013
2014
2015
2015
2016

2016
2016
2017
2017
2019
2019
2020

Directie
Samenstelling
M.J. Glastra, directeur
Nevenfunctie

Oranje luzernevlinder

•

Geen
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Bijlage 2

Toekomst- en risicoparagraaf

De omstandigheden waaronder Het Groninger Landschap actief is, veranderen op dit moment snel. De rijksoverheid trekt zich in hoog tempo terug uit het beleidsveld natuur en landschap. De provincies nemen het stokje over,
maar de provincie Groningen heeft mogelijk onvoldoende financiële middelen beschikbaar om deze nieuwe verantwoordelijkheid waar te maken. Om natuur en landschap blijvend te beschermen, is actieve steun van inwoners en
bedrijven daarom noodzakelijk. Betrokkenheid bij natuur en landschap in de eigen omgeving is daarvoor cruciaal.
Het Groninger Landschap staat voor de uitdaging om deze actieve betrokkenheid de komende jaren verder uit te
bouwen. Het veranderende speelveld vormt de aanleiding voor een strategische heroverweging en het formuleren
van een toekomstagenda.
De uitdagingen waarvoor Het Groninger Landschap zich ziet geplaatst vragen om een op samenwerking gerichte
werkorganisatie en verbreding van de financiering. Globaal zouden subsidies, eigen inkomsten en ‘charitas’ elk voor
1/3 van de financiering moeten zorgen. Hiervoor is versterking van het goede-doelenkarakter van belang, evenals een
meer ondernemende opstelling. Ten opzichte van de jaren waarbij de overheid de belangrijkste samenwerkingspartner was en middelen ruim beschikbaar waren, vraagt dat om een cultuuromslag.
De door de overheid doorgevoerde bezuinigingen hebben gevolgen voor het voltooien van de EHS. Voor verwerving
en inrichting lijken in de komende jaren niet of nauwelijks overheidsmiddelen voor handen. Onzeker is of EHS in
2021 kan worden voltooid.
Op middellange termijn zijn ook de bijdragen voor het dagelijks beheer onzeker. In de afgelopen jaren heeft Het
Groninger Landschap diverse inrichtingsprojecten in een aantal grote reservaten voltooid. Voor het beheer van deze
gebieden wordt overgeschakeld van overgangsbeheer naar relatief kostbaar eindbeheer. Voor Het Groninger Landschap is de continuïteit op lange termijn van dit beheer, de eerste prioriteit. Een lagere beheerinspanning heeft
directe gevolgen voor de kwaliteit van de gebieden terwijl daarin juist door middel van aankoop en inrichting al veel
is geïnvesteerd.
De provincie heeft een bezuiniging van 25% doorgevoerd op onze budgetsubsidie vanaf 2014. Een lager budgetsubsidie heeft directe gevolgen voor de uitvoering van de taken waarvoor deze subsidie wordt verstrekt. De bezuiniging
is verwerkt in de begroting over 2014.
Veel bijdragen van Het Groninger Landschap in verwervings- en inrichtingsprojecten konden in de afgelopen jaren
worden gefinancierd uit de bijdragen die de stichting ontving uit de opbrengsten van de Nationale Postcode Loterij.
Het contract met de Nationale Postcode Loterij loopt van 2011 tot en met 2015.
Het monumentenbezit groeit. Het Groninger Landschap is met een aantal organisaties in gesprek over de overname
van monumenten. Bij eventuele overnames moeten voorziene exploitatietekorten door middel van fondsvorming
voor de toekomst worden afgedekt.
De baten uit beleggingen worden geraamd op 5% van het gemiddeld belegde vermogen. De werkelijke resultaten
zijn onzeker.
Risicomanagement is een vast onderdeel van het overleg van de directie met de afdelingshoofden. De onderkende
en beschreven risico’s vormen geen bedreiging voor de continuïteit van de Stichting.
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Punt van Reide
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Bijlage 3

Begroting 2014

63
Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014
Begroting 2014
Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Resultaat uit beleggingen
Overige baten

1.126
956
1.786
436
506

Som der baten

4.810

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Projecten en aankopen

1.025

Beheer natuurterreinen
Beheer cultuurhistorisch erfgoed
Voorlichting en educatie

1.545
789
895
4.254

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden
Kosten van beleggingen

137
79
56
85
357

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

359

Som der lasten

4.970

Resultaat

- 160
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Bijlage 4

Organogram

64
Raad van
Toezicht

Directie

Hoofd algemene
zaken

Hoofd
terreinbeheer

Secretariaat

Rayon Noord

Administratie

Rayon Zuid

Gebouwen

Teams vrijwillig medewerkers

Rayon Oost

Medewerkers
zaken

Rayon West

Communicatie

Beheer adm.

Projecten

