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Inleiding

De wereld waarin Het Groninger Landschap haar werk doet verandert sterk. Dat vraagt om een
nieuwe koers en een andere aanpak. Wat rotsvast overeind blijft is de zorg en aandacht voor de natuur,
het landschap en het erfgoed in Groningen. De manier waarop Het Groninger Landschap haar rol als
landschapsorganisatie vervult zal de komende jaren echter wijzigen. Hoe dat gaat gebeuren hebben
we vastgelegd in onze toekomstagenda Mien Grunneger Laand. We nodigen u uit om te lezen hoe Het
Groninger Landschap haar toekomst ziet en op welke wijze ze met deze visie aan de slag wil gaan.
Het is een mooie uitdaging om in het huidige tijdsgewricht een toekomstagenda op te stellen.
Maatschappelijke veranderingen gaan snel, overheidsbeleid volgt lang niet altijd een vaste lijn en de
gevolgen van de economische crisis zullen ook voor een organisatie als Het Groninger Landschap
voelbaar blijven. Ondanks deze onzekerheden is er een aantal onmiskenbare trends. Ontwikkelingen waarop Het Groninger Landschap als natuur- en landschapsorganisatie moet reageren.
Een belangrijke trend is de afnemende bemoeienis van de (rijks)overheid met natuurbeleid. Veel
taken gaan over van rijk naar provincies, maar op het bijbehorende budget is flink bezuinigd. Hierdoor zijn minder middelen beschikbaar voor aankoop, inrichting en beheer van natuur.
Ondertussen drukken nieuwe ontwikkelingen hun stempel op het landschap. De landbouw wordt
grootschaliger, de stallen nemen in omvang toe en het aantal koeien dat in de wei graast blijft afnemen. De stad Groningen blijft groeien en legt een steeds groter beslag op het Ommeland. Ook wat
er op energiegebied allemaal in onze regio gebeurt, beïnvloedt natuur, landschap en de omgeving.
Grote clusters van windturbines verschijnen langs de randen van de Waddenzee. Ook de gaswinning laat sporen na in het landschap. De bodem daalt en monumentaal erfgoed blijkt erg kwetsbaar
voor de aardbevingen.
Het Groninger Landschap is op zoek gegaan naar een rol die goed aansluit op het nieuwe speelveld.
Waar overheden terugtreden wil Het Groninger Landschap als natuur- en landschapsorganisatie
verantwoordelijkheden overnemen waar het kan. Maar dat kan de organisatie niet alleen. Daarom
zal het Groninger Landschap een toenemend beroep doen op de betrokkenheid van burgers, bedrijven, collega-organisaties en vrijwilligers. Hun actieve steun is noodzakelijk en zelfs van doorslaggevend belang voor het laten slagen van de missie. Momenteel weet Het Groninger Landschap zich
gesteund door 16.000 beschermers (donateurs), 30 bedrijfsvrienden en de inzet van meer dan 300
vrijwilligers. Het Groninger Landschap wil deze brede maatschappelijke steun behouden en verder
versterken. Niet alleen in de zin van aantallen, maar ook in de vorm van een actievere betrokkenheid bij het werk van Het Groninger Landschap.
Het thema financiering is een ander belangrijk onderdeel van de toekomstagenda. Het Groninger
Landschap is een financieel gezonde organisatie met een brede financiering. Nu één van de pijlers
– subsidies – onder druk komt te staan, is het zaak om de beide andere pijlers – eigen inkomsten
en donaties – te versterken. Uiteraard is er ook oog voor het terugdringen van kosten. Niet alleen
binnen de eigen organisatie, maar ook door samenwerking met collega-organisaties.
We kunnen gerust zeggen dat Het Groninger Landschap weer een nieuwe fase ingaat in haar 77-jarige bestaan. Eén waarin de organisatie meer op eigen kracht zal varen, maar waarin zeker ook ver-
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antwoordelijkheid en betrokkenheid van vrijwilligers, bedrijven en andere organisaties de ruimte
krijgt om te groeien. Hun wordt de gelegenheid geboden mee te denken en te helpen in het
beheer en bescherming van natuur en erfgoed. Dat idee is terug te vinden in het motto dat we de
toekomstagenda hebben meegegeven: ‘Het Groninger Landschap dichtbij’.
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Al betekenen de veranderingen een omslag in zowel denken als werken, in het hart blijft Het
Groninger Landschap onveranderd: een slagvaardige regionale organisatie die zich bezig houdt
met het beschermen van natuur en erfgoed in de provincie Groningen. Dat willen we doen op
grond van een gedegen visie die een stevig handvat biedt voor het beleid van de organisatie voor
de komende jaren.

Opbouw van de toekomstagenda
Voor een goed inzicht in het belang van de koerswijziging geven we eerst een korte schets van het
ontstaan van Het Groninger Landschap en van de ontwikkelingen in de laatste decennia. Dan zetten
we op een rij welke veranderingen de aanzet hebben gegeven tot de nieuwe aanpak en schetsen we
hoe de herijking van taken doorwerkt voor de thema’s natuur en landschap en erfgoed. Vervolgens
brengen we in beeld hoe Het Groninger Landschap het draagvlak voor de organisatie wil vergroten.
Tenslotte willen we inzicht geven in de strategie waarmee we de financiering van het werk van Het
Groninger Landschap willen verbreden. Ook de inrichting van de eigen organisatie van Het Groninger Landschap komt daarbij kort aan de orde.
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Het Groninger Landschap kiest positie

Het Groninger Landschap is in 1936 opgericht als landschapsorganisatie. Het accent lag bij de
eerste verwervingen vooral op cultuurhistorie. Zo werd eind jaren dertig van de vorige eeuw de
soldatendijk te Bourtange verworven. Midden jaren vijftig volgde een andere belangrijke aanwinst:
het landgoed de Coendersborch. Daar kwam in 1963 het landgoed de Ennemaborgh bij. Vanaf het
moment dat de maatschappelijke aandacht voor natuur steeg, verschoof Het Groninger Landschap
meer richting natuurorganisatie. Grote delen van de Dollard kwamen begin jaren tachtig onder
beheer van de organisatie en in de jaren negentig werd de focus op natuurbeheer verder versterkt
door de introductie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) door het rijk. Mede in het kader van
de opzet van dit netwerk van onderling verbonden natuurgebieden groeide het areaal dat Het Groninger Landschap in beheer kreeg.
De overheid had de voorbije twintig jaar de regie in het natuurbeleid. Daarbij was Het Groninger
Landschap een belangrijke partner. Die samenwerking heeft bijzonder fraaie en aansprekende resultaten opgeleverd zoals de ontwikkeling van de nieuwe natuur in de polders bij het Zuidlaardermeer en de herinrichting van het Reitdiepgebied.
Vanwege de nauwe samenwerking tussen overheden en Het Groninger Landschap verdween het
private karakter van de organisatie wat naar de achtergrond. Daardoor bestaat nog wel eens de
indruk dat Het Groninger Landschap volledig afhankelijk is van overheidssubsidiëring. Dat is ten
onrechte, want in werkelijkheid is dat slechts voor veertig procent het geval.
Recent heeft de overheid de ambities voor de Ecologische Hoofdstructuur flink bijgesteld. De financiële middelen worden hiermee eveneens ingeperkt. Zo ontstaat nu een situatie waarin goed beheer
van natuur en landschap niet langer een vanzelfsprekendheid is.
Nu de steun van de zijde van de overheid deels wegvalt, moet die dus ook in andere hoeken worden
gezocht. Het Groninger Landschap gaat daarom een toenemend beroep doen op actieve steun van
inwoners en bedrijven. Voor zo’n gedeelde verantwoordelijkheid voor het beheer ziet Het Groninger Landschap goede kansen. Het betekent wel dat bij de inwoners en bedrijven het besef moet
groeien dat ook zij verantwoordelijkheid dragen voor hun directe omgeving. Voor Het Groninger
Landschap is hier een belangrijke taak weggelegd om de verbinding te leggen tussen de inwoners
en bedrijven en het landschap in hun directe omgeving. Deze nieuwe benadering voor bescherming van natuur en landschap is een breuk met het verleden; niet langer zijn de overheid en deskundigen bepalend voor het beheer van natuur en landschap. De komende jaren zal het gaan om
het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid voor het landschap.
Ten aanzien van erfgoed heeft Het Groninger Landschap haar activiteiten de laatste jaren flink
uitgebreid. Vijftien molens, het borgterrein Ewsum bij Middelstum en Huize Weltevreden in Glimmen zijn in beheer gekomen. Bij het erfgoed is vaak al sprake van actieve betrokkenheid vanuit de
omgeving. Vrijwilligers spelen een actieve rol bij het onderhoud en de openstelling van de monumenten. Zonder vrijwillige molenaars zouden de molens niet draaien en malen. Het beheer en de
openstelling van het borgterrein Ewsum is in handen van Werkpro, een organisatie voor mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt.
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Steeds vaker wordt Het Groninger Landschap benaderd met de vraag of de organisatie monumenten wil overnemen om zo de instandhouding te garanderen.
De groei van onze erfgoedportefeuille heeft er inmiddels toe geleid dat Het Groninger Landschap
in 2012 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) officieel is erkend als erfgoedinstelling.
Het Groninger Landschap vindt het belangrijk zich te positioneren als organisatie die zich inzet
voor het landschap dichtbij. Landschap is hierbij nadrukkelijk de combinatie van natuur én erfgoed; beide zijn onmisbare onderdelen van het landschap dat ons zo dierbaar is.
Voorop staat de goede zorg voor natuurgebieden en monumentale gebouwen die in eigendom
zijn, dat zijn immers de visitekaartjes van de organisatie. Maar de betrokkenheid gaat nog een
stap verder. Het Groninger Landschap wil ook elders een actieve rol spelen bij het blijvend beschermen van landschap, of het nu gaat om natuur of erfgoed.
Daarnaast zie we goede mogelijkheden actuele ontwikkelingen rond bodemdaling door gaswinning, energietransitie, waterberging of zeespiegelstijging te koppelen aan natuur en landschap.
Het Groninger Landschap wil deze ontwikkelingen signaleren en onder de aandacht brengen dat
natuur in bepaalde gevallen oplossingen kan leveren. Het kan kusten sterker maken en natuurinrichting kan bijvoorbeeld ook in bodemdalingsgebieden soms een betere oplossing zijn dan
droogpompen.
Het initiatief voor bescherming van omgeving of monument zal vooral ook van onderop moeten
komen. Van bewoners, eigenaren of organisaties die zich inzetten voor hun woonomgeving. Het
Groninger Landschap wil duidelijk maken dat de organisatie hun als belangrijke partner terzijde
kan staan.
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Ons profiel voor de komende jaren
•
•

•
•
•

Het Groninger Landschap richt zich primair op het landschap van Groningen; natuur en erfgoed
zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.
Het Groninger Landschap wil zich verder ontwikkelen als een echte Groninger maatschappelijke
organisatie die het verschil kan maken bij de bescherming van natuur, landschap en erfgoed
dichtbij.
Het Groninger Landschap streeft naar betrokkenheid bij lokale initiatieven en gebiedsontwikkelingen.
De organisatie stelt zich op als een betrouwbare, deskundige en pragmatische partner die is gericht op samenwerking.
Het Groninger Landschap bevordert het ‘Groningen-gevoel’, staat dicht bij inwoners, beschermers, overheden en bedrijven en ze draagt de trots uit op het landschap in Groningen en op de
eigen organisatie.
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Natuur en Landschap

Voor de komende jaren heeft Het Groninger Landschap op het gebied van natuur en landschap de
volgende speerpunten geformuleerd.

Ecologische Hoofdstructuur
Een van de belangrijkste opdrachten is de afronding van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Completering ervan geeft de beste garantie op een blijvende leefruimte voor onze kenmerkende flora en
fauna. Met gerichte aankopen kunnen vooral nog rond het Zuidlaardermeer, in het Reitdiepgebied en
op de kwelders langs het noordelijk kustgebied afgeronde natuurgebieden ontstaan. Het Groninger
Landschap wil daarin een actieve rol spelen. Voor een goed functionerend natuurnetwerk zijn ook de
onderlinge verbindingen van groot belang. Hier gaan we ons samen met agrariërs, waterschappen en
wegbeheerders voor inzetten.

Verbinding met andere belangen
Voor versterking van natuur binnen en buiten de EHS zoekt Het Groninger Landschap naar verbinding met andere belangen zoals veiligheid, waterberging, energiewinning en drinkwaterwinning.
De ontwikkeling van robuuste dijken langs de Waddenzee kan bijvoorbeeld gecombineerd worden
met ‘wisselpolders’ en nieuwe zoet-zoutovergangen.
We kiezen in de gebiedsontwikkeling voor een actieve rol. Speerpunten voor de komende jaren zijn
het ecologisch herstel van het Eems-Dollard estuarium en herstel van de natuurlijke afwatering van
de Hunze richting de Waddenzee. Koppeling met andere belangen is daarbij de meest effectieve
strategie.

Landschappelijk raamwerk
Een groot deel van de provincie bestaat uit ‘boerenland’. De agrariërs spelen een belangrijke rol bij
het beheer van dit landschap. Kenmerkend voor het Groninger landschap zijn cultuurhistorische
patronen en elementen als wierden, slaperdijken, maren, begraafplaatsen en boomgaarden. Tezamen vormen zij het ‘landschappelijk raamwerk’ van Groningen. Het Groninger Landschap wil
zich actief inzetten voor de bescherming van dit landschappelijk raamwerk. Hiervoor zoeken we
aansluiting bij particuliere initiatieven vanuit de dorpen en werken we samen met collectieven voor
agrarisch natuurbeheer en met Landschapsbeheer Groningen.
Het landschappelijk raamwerk is niet alleen van belang voor de bescherming van het typische Groninger landschap, het speelt eveneens een belangrijke rol bij de ontsluiting van dit landschap voor
wandelaars en fietsers.

Beheer natuur en landschap
Bij het beheer van onze terreinen staat behoud en versterking van kwaliteit centraal. Waar de schaal
van de natuurgebieden het toelaat, zoals rond het Zuidlaardermeer, kiezen we voor een systeemgerichte benadering. Dat betekent dat we de ontwikkeling van de natuur vooral bijsturen door middel
van waterbeheer en begrazing. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de zomerpolders langs het Drentse
Diep, die aan het eind van de winter vol water lopen, in het voorjaar plas-dras staan voor de weidevogels en in de nazomer beweid worden met runderen. In cultuurlandschappen kiezen we juist voor
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kleinschalig beheer met aandacht voor de historische structuur van het landschap. Voorbeelden
daarvan zijn het Reitdiepdal en landgoed de Coendersborch in het Westerkwartier.
Beheerplannen vormen de leidraad voor het beheer van terreinen. Daarin staat welke keuzes
worden gemaakt, welke doelen worden nagestreefd en hoe deze worden bereikt. Plannen worden
periodiek tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Meer dan in de afgelopen jaren streven we
bij het opstellen van de beheerplannen naar een actieve inbreng van gebruikers en omwonenden
van onze natuurgebieden.
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De eigen werkorganisatie van Het Groninger Landschap houden we compact. Dat kan door het
beheer grotendeels uit te besteden aan agrariërs en loonwerkers uit de omgeving van onze natuurgebieden. Biologische boeren en leden van agrarische natuurverenigingen hebben hierbij
een streepje voor. Ook streven we naar een grotere rol van vrijwilligers bij het beheren van onze
natuurgebieden. Ze krijgen van ons meer invloed op de keuzes voor het beheer. Tevens willen we
een beroep op hen doen voor klussen zoals zagen, maaien, knotten en snoeien.

Financiering natuur en landschap
Het geld dat de overheid de komende jaren beschikbaar stelt voor verdere realisatie van de EHS
zal niet toereikend zijn. Dat betekent dat ook eigen middelen aangesproken moeten worden als
noodzakelijke aanvulling. Giften en nalatenschappen kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren. Het Groninger Landschap wil daarom de mogelijkheden om gericht te geven aan natuur
en landschap in de eigen omgeving beter voor het voetlicht brengen. Ook bijdragen van fondsen
zoals de Postcode Loterij en diverse Groninger fondsen zijn hier van belang.
Voor de financiering van nieuwe ontwikkelingen buiten de EHS zijn koppelingen met andere
belangen zoals kustveiligheid, waterberging, bodemdaling en energie noodzakelijk.
Ook de subsidies voor het dagelijks beheer van de natuur staan onder druk. Verbreding van de
financiering is daarom ook hier noodzakelijk. Een van de manieren waarop Het Groninger Landschap dit wil realiseren is via een directe koppeling tussen donaties van Beschermers en bedrijfsvrienden aan natuurgebieden en projecten die hieruit worden betaald. Er is inmiddels goede
ervaring opgedaan met adoptie of mede-eigenaarschap van natuurgebieden. De wijze waarop het
bedrijf Kikkoman langjarig het beheer van Leinwijk ondersteunt is er een goed voorbeeld van.

Natuur en Landschap samengevat
•
•
•
•
•
•

Het Groninger Landschap maakt zich de komende jaren sterk voor:
Voltooiing van de Ecologische Hoofdstructuur, aanleggen onderlinge verbindingen.
Verbinding zoeken tussen natuur en belangen als veiligheid, waterhuisberging, energiewinning en drinkwaterwinning.
Bescherming van het landschappelijk raamwerk van Groningen.
Vrijwilligers, beschermers en andere betrokkenen krijgen een rol in het planproces en bij het beheer.
De werkorganisatie van Het Groninger Landschap is compact, beheer van natuur en landschap wordt
grotendeels uitbesteed.
Actieve fondsenwerving voor aankoop, inrichting en beheer van natuur en landschap.
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Erfgoed

Zoals we dat hierboven voor natuur en landschap hebben gedaan, volgt hieronder een weergave van
de speerpunten van Het Groninger Landschap voor het thema erfgoed.

Mogelijkheden om te groeien
In de verwerving, ontwikkeling en het beheer van monumentaal vastgoed zijn er volop groeimogelijkheden voor Het Groninger Landschap. Uitbreiding van de portefeuille erfgoed vereist wel een
actieve opstelling van de organisatie.
Bij het aantrekken van nieuw bezit zoekt Het Groninger Landschap naar monumentaal, voor Groningen beeldbepalend erfgoed met een duidelijke relatie met het landschap. Denk daarbij aan borgen, steenhuizen, boerderijen, militair erfgoed en industrieel erfgoed zoals molens en steenfabrieken.
Wanneer eigenaren ons vragen erfgoed over te nemen dan zijn we daar in beginsel altijd in geïnteresseerd. Of het daadwerkelijk tot overdracht komt hangt af van de vraag of het erfgoed past bij de
doelstellingen van Het Groninger Landschap én of er zicht is op een gezonde financiële exploitatie.

Erfgoed en herbestemming
Het komt vaak voor dat bij verwerving tevens sprake van herbestemming van het erfgoed. Ook
hiervoor zoekt Het Groninger Landschap aansluiting bij lokale particuliere initiatieven of regionale
partijen zoals zorginstellingen, woningbouwverenigingen of toeristische ondernemers. Voor herbestemming van boerderijen verkent Het Groninger Landschap de mogelijkheid voor een eigen
concept, gericht op kleinschalig wonen voor meerdere particulieren. Voor de verhuur van vakantiewoningen zoeken we samenwerking met de collega-terreinbeheerders van Nederland. Samen
kunnen we de marketing en verhuur effectiever aanpakken dan elk apart.
Verwerving van erfgoed bevordert eveneens een betere spreiding van de aanwezigheid van Het
Groninger Landschap in de provincie. Ook kan het nieuwe doelgroepen betrekken. Evenals bij
het beheer van natuurgebieden, willen we ook bij het beheer van erfgoed de betrokkenheid van
de omgeving bij ons werk verder vergroten. Daarvoor openen we de mogelijkheid mee te denken
over het beheer en krijgen vrijwilligers volop de gelegenheid de handen uit de mouwen te steken,
bijvoorbeeld bij het onderhoudswerk aan de monumenten. Bij molenaars is dat al heel gebruikelijk.
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Erfgoed financieel
Verwerving van erfgoed moet bijdragen aan verbreding van de financiering van Het Groninger
Landschap. Dit biedt weinig ruimte voor aantrekken van monumentaal vastgoed tegen marktconforme prijzen; veelal zal er sprake moeten zijn van een overdracht onder vriendelijke voorwaarden. Een zekere ‘gunfactor’ speelt dus mee. Ook kan het gaan om initiatieven vanuit de streek,
zeker als die gepaard gaan met lokale fondsenwerving en betrokkenheid bij de toekomstige exploitatie.
Het Groninger Landschap kan op beperkte schaal eigen middelen inzetten voor verwerving van
monumentaal erfgoed. De organisatie kan daarvoor haar bescheiden eigen vermogen aanspreken.
Dat wordt momenteel duurzaam belegd. Wanneer Het Groninger Landschap haar vermogen op
deze manier aanwendt, leidt dat tot een verschuiving van opbrengst uit vermogen naar opbrengst
uit exploitatie. Het Groninger Landschap wil daarvoor heldere financiële criteria gebruiken.
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Om de ondersteuning en subsidiëring voor het onderhoud van Rijksmonumenten overeind te
houden is het van groot belang dat Het Groninger Landschap de status behoudt van erkende instelling voor monumentenbehoud. De interne organisatie en werkwijze worden afgestemd op de
eisen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op dit punt stelt.
Voor alle erfgoedobjecten geldt dat we streven naar een kwalitatief hoogwaardig onderhoud. Daarnaast vindt Het Groninger Landschap openstelling, medegebruik of een combinatie daarvan belangrijk. Het huidige subsidiestelsel levert echter onvoldoende middelen op om dat allemaal te
kunnen betalen. Versterking van de eigen inkomsten uit verhuur en verpachten van gebouwen is
daarom noodzakelijk. Aanvullend hanteren we de adoptiestrategie die Het Groninger Landschap
tevens gebruikt bij natuurgebieden. Adoptie is ook hier een manier om de betrokkenheid van
bedrijven of inwoners bij een erfgoedobject te bevorderen.

Erfgoed samengevat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De erfgoedportefeuille biedt groeimogelijkheden.
Het Groninger Landschap zoekt aansluiting bij streekinitiatieven. Dat is belangrijk om herbestemming
goed te regelen.
Verwerving is gericht op erfgoed waarbij Het Groninger Landschap in beheer en onderhoud iets kan toevoegen.
Vrijwilligers, beschermers en andere betrokkenen mogen meedenken over beheer van erfgoed. Het Groninger Landschap stimuleert het opzetten van zelfstandige vrijwilligersteams.
Er worden nieuwe concepten ontwikkeld voor wonen en werken in monumentaal erfgoed.
We willen particuliere eigenaren maatwerk leveren bij de overname van hun erfgoed.
Financieel verantwoorde exploitatie is een belangrijk criterium bij verwerving van erfgoed.
Voor aankoop van erfgoed kan Het Groninger Landschap een beroep doen op eigen middelen. Versterking
van eigen inkomsten is daarbij van belang.
Monumentaal erfgoed komt in aanmerking voor adoptie door bedrijven.
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Versterking van het draagvlak

Beschermers, bedrijfsvrienden en vrijwilligers voelen zich sterk betrokken bij het werk van Het Groninger Landschap. Het is van groot belang deze maatschappelijke steun te koesteren en verder uit te
bouwen. Zeker nu de overheid een stapje terug doet.
Inzet van Het Groninger Landschap is verbreding van het draagvlak voor de organisatie naar alle
Groningers die zich betrokken voelen bij het landschap in hun directe omgeving. Dat betekent dat
ons werk ook zichtbaar en relevant moet zijn voor alle Groningers. Een belangrijk uitgangspunt voor
de komende jaren is dan ook dat er een actieve betrokkenheid van de omgeving is bij al onze natuurgebieden en monumenten. Daarnaast willen we ook buiten onze huidige eigendommen activiteiten
ontplooien en daarmee meer Groningers bereiken.
Hier ligt de relatie met het nieuwe motto van Het Groninger Landschap: ‘Het Groninger Landschap
dichtbij’. We willen als organisatie ‘dichtbij’ inwoners en bedrijven staan en hen betrekken bij ons
werk. Het Groninger Landschap ziet versteviging van die betrokkenheid als een belangrijke opdracht
voor de komende jaren. Een van de belangrijkste instrumenten is hier het mede-eigenaarschap. Hoe
we dat gaan invullen is een spannende ontdekkingstocht. We denken op dit moment aan adoptie
van natuur of erfgoed, het uitgeven van natuurcertificaten, het opzetten van gebruikersgroepen en
‘vrienden van…’-initiatieven. Het motto ‘Het Groninger Landschap Dichtbij’ wordt ook ingevuld door
aansluiting te zoeken bij lokale initiatieven en daar een toegevoegde waarde te leveren.

Maatwerk voor donateurs en bedrijven
Particulieren en bedrijven bieden we ruimere mogelijkheden om gericht te geven aan een gebied,
thema of erfgoed waarmee ze zich verbonden voelen. Geld geven op een algemeen rekeningnummer
kan donateurs het gevoel geven dat ze minder controle hebben over de besteding ervan. Met maatwerk
nemen we dat idee weg. Ook bij schenkingen en nalatenschappen kiezen we voor deze persoonlijke
benadering. Met bedrijven gaan we graag in gesprek over de wijze waarop zij invulling kunnen geven
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Groninger landschap is een belangrijke factor in
het vestigingsklimaat en wij kunnen bedrijven helpen om daarin hun verantwoordelijkheid te nemen.
We hopen dat het leveren van maatwerk meer donateurs en bedrijven aan ons bindt en dat het een
positief effect heeft op de totaalsom aan giften, schenkingen en legaten.

Open communicatie
Voor versteviging van draagvlak is eveneens een open communicatie en transparant beleid van groot
belang. Het Groninger Landschap wil daarom duidelijkheid geven over haar activiteiten en over alle
aspecten van de organisatie zelf.
In de communicatie vinden we het belangrijk om zichtbaar te maken dat natuur ook betekenis heeft
voor andere functies, zoals kustverdediging, waterberging, veiligheid en kwaliteit van leefomgeving.
In de communicatie gaan we actief gebruik maken van digitale nieuwsbrieven en social media. We
zoeken daarbij naar interactie met iedereen die zich betrokken voelt bij het landschap in Groningen.

Optimale toegankelijkheid
Al onze natuurgebieden en de meeste monumenten zijn opengesteld voor het publiek. In de na-

Schotse Hooglanders in het water
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tuurgebieden streven we naar een natuurlijke zonering, waardoor er ook voldoende rust is voor de
dieren die er leven. Binnen deze zonering willen we ruimte bieden aan nieuwe vormen van openstelling, gericht op bijzondere vormen van natuurbeleving. Af en toe moet het mogelijk zijn om van
de gebaande paden af te gaan en de natuur op een andere manier te ervaren. Specifieke aandacht
willen we geven aan voorzieningen voor doelgroepen als minder validen en natuurfotografen.

12

Bij publieksactiviteiten staat beleving in het middelpunt. Dit komt tot uitdrukking in een gevarieerd
aanbod van bijzondere activiteiten. Jeugd en gezinnen zijn hier voor ons een belangrijke doelgroep.
De mogelijkheden die nieuwe media hierbij kunnen bieden, gaan we actief verkennen.
Ook stellen we onze terreinen en gebouwen beschikbaar als podium voor culturele activiteiten.
Daarbij zoeken we samenwerking met culturele instellingen.
Onze bezoekerscentra, de buitenplaatsen, fungeren als de poorten naar onze natuurgebieden. De
buitenplaatsen dienen een goede mix te bieden van gastheerschap, informatievoorziening en startpunt voor activiteiten. Vrijwilligers spelen daarbij een onmisbare rol. Het Groninger Landschap ziet
hen hier als belangrijke ambassadeurs van de organisatie. Zij krijgen van ons volop de ruimte bij de
invulling van het gastheerschap en het activiteitenprogramma.
In aanvulling op de bestaande buitenplaatsen gaan we op zoek naar een goede locatie voor een buitenplaats in de nabijheid van het Zuidlaardermeer, die als poort gaat functioneren voor inwoners
van de stad Groningen.

Beschermers
We geven het Beschermerschap meer inhoud door exclusieve bijeenkomsten en activiteiten voor
Beschermers te organiseren en korting te bieden op bestaande activiteiten. Beschermers van Het
Groninger Landschap krijgen ook voordeel bij de activiteiten en producten van de andere elf provinciale Landschappen.
Bij het werven van nieuwe Beschermers speelt het promotieteam een belangrijke rol. Werving zal
vooral gekoppeld worden aan lokale initiatieven en campagnes.

Landschapsproducten en ondernemerschap
Het Groninger Landschap onderzoekt de ontwikkeling van landschapsproducten: gezonde, eerlijke
producten uit de eigen streek. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden producten te voorzien van een keurmerk en samen met anderen op de markt te zetten. Een voorbeeld hiervan zou
kweldervlees kunnen zijn, dat we samen met pachters en de andere kweldereigenaren op de markt
kunnen brengen.
Ook de verhuur van vakantiewoningen en het beschikbaar stellen van buitenplaatsen voor zakelijke
bijeenkomsten, zijn voorbeelden van het versterken van de eigen inkomsten.
Een meer ondernemende opstelling is van belang om de eigen inkomsten te versterken. Het verruimt ook de mogelijkheden om het werk van Het Groninger Landschap te ondersteunen. We kiezen ervoor om het ondernemerschap niet zelf ter hand te nemen, maar in te vullen door samenwerking met – bij voorkeur – Groninger bedrijven.

Jeugdbeleid
Met ons jeugdbeleid slagen we er nu al in veel scholieren te bereiken. Het beleid voor jongeren hebben we opgesplitst in twee doelgroepen: basisschooljeugd en twaalf-plus-jongeren.
Ons doel blijft dat elk kind in Groningen tijdens zijn basisschool-periode ten minste één keer via
een educatieprogramma in aanraking komt met natuur en landschap in zijn directe omgeving. Om
dit doel te bereiken werken we samen met collega-organisaties. Zelf nemen we verantwoordelijkheid voor het benaderen van de basisscholen rondom onze buitenplaatsen.
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Bij de jeugd ouder dan twaalf kiezen we voor een meer individuele aanpak en richten we ons op jongeren met specifieke interesse voor de natuur. Het aanstellen van jeugdboswachters noemen we als
goed voorbeeld van deze aanpak.

Versteviging draagvlak samengevat
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betrokkenheid vanuit de directe omgeving van natuur en erfgoed wordt belangrijker.
We organiseren regionale bijeenkomsten over ons bezit en het beheer. Doel hiervan is versterking van de betrokkenheid in de streek en versteviging van het draagvlak voor onze activiteiten. We geven het publiek ruimte voor
actieve inbreng.
Particulieren en bedrijven bieden we ruimere mogelijkheden om gericht te geven aan een gebied, thema of
erfgoed waarmee ze zich verbonden voelen.
Het Groninger Landschap is een open en transparante organisatie. Er wordt duidelijkheid gegeven over alle
activiteiten en over alle aspecten van de organisatie zelf.
We streven naar verruiming van openstelling van natuurgebieden en erfgoed. Toegankelijkheid voor mindervaliden is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
Beleving is een belangrijk thema bij onze (publieks)activiteiten.
We versterken de buitenplaatsen als poort naar onze natuurgebieden en vertrekpunt voor publieksactiviteiten.
We geven het Beschermerschap meer inhoud. We organiseren activiteiten exclusief voor Beschermers en Vrienden.
We ontwikkelen landschapsproducten en werken daarbij samen met Groninger bedrijven.
Met ons jeugdbeleid richten we ons op zowel basisschoolkinderen als op twaalf-plus-jeugd.
Sociale media worden intensiever gebruikt. Dat doen we om de interactie met de achterban en het Groninger
publiek te verbeteren.
Werving van nieuwe Beschermers wordt vooral gekoppeld aan lokale initiatieven. Het promotieteam krijgt
hierbij een belangrijke rol.
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Organisatie en financiering

Het Groninger Landschap heeft met de toekomstagenda Mien Grunneger Laand een ambitieus
programma opgesteld. Wanneer de organisatie haar doelen in dit plan wil realiseren dan is daarvoor een organisatie nodig die is gericht op samenwerking. Ook zullen we voor de financiering uit
gevarieerdere bronnen moeten putten.

Financiering
Het terugtreden van de overheid gaat gepaard met teruglopende budgetten voor aankoop en inrichting van natuur en voor beheer en onderhoud van natuur en monumenten. Voor een actieve
bescherming van natuur en erfgoed is daarom versterking noodzakelijk van de eigen inkomsten en
de ‘charitas’ (donaties, legaten en andere schenkingen). Het streven is dat de drie financiële pijlers
(subsidies, eigen inkomsten en charitas) elk ruwweg voor een derde bijdragen aan de financiering
van het werk van Het Groninger Landschap.
Versterking van het goede-doelenkarakter vindt plaats langs de lijnen van lokale betrokkenheid,
opwaarderen van het Beschermerschap en het leveren van maatwerk naar potentiële giftgevers
(particulieren en bedrijven).
Versterking van de eigen inkomsten wordt gerealiseerd door exploitatie van huidig en nieuw te
verwerven erfgoed en door ontwikkeling van landschapsproducten.

Organisatie
Het organisatiemodel wordt enigszins aangepast. Communicatie wordt een zelfstandige afdeling
met als belangrijke taken positionering van de organisatie en invulling geven aan actieve betrokkenheid. Een kwartiermaker wordt aangesteld om dwarsverbanden te leggen met andere functies
en gebiedsontwikkelingen.
Dwarsverbanden tussen de afdelingen zijn noodzakelijk om invulling te geven aan de toekomstagenda. De interne communicatie zal daar op afgestemd worden. Hetzelfde geldt voor de wisselwerking met de vrijwilligersteams. Het zwaartepunt ligt op het faciliteren van de teams. Vanuit
de werkorganisatie worden heldere kaders aangedragen waarbinnen de teams zelfstandig kunnen
opereren.

Samenwerking
De actieve rol in nieuwe (gebieds)ontwikkelingen vraagt om hechte relaties met overheden, bedrijfsleven en collega-organisaties. Het Groninger Landschap zal actief de samenwerking zoeken.
Hierbij bestaat een natuurlijke voorkeur voor Groninger organisaties die raakvlakken hebben met
natuur, landschap en erfgoed.
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Tot slot

Mien Grunneger Laand is het plan dat het fundament vormt onder het beleid van Het Groninger
Landschap voor de komende jaren. Het omvat een herijking van taken en het is deels een nieuwe
koers. Het plan is gebaseerd op betrokkenheid en samenwerking met burgers, bedrijven en collegaorganisaties. Daarmee willen we ons draagvlak verbreden en nieuwe inkomstenbronnen aanboren
zodat Het Groninger Landschap de komende jaren een verschil kan blijven maken voor het landschap in onze provincie.
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