
Jaarverslag 2017 1

Het verschil 
maken

Jaarverslag 2017



2

Onlanden



3Jaarverslag 2017

Inhoudsopgave 

Jaarverslag 2017

 Directieverslag 2017  5

 Verslag Raad van Toezicht  8

 Natuur, landschap en beheer  13

 Cultureel Erfgoed  19

 Dichtbij burgers en bedrijven  25

 Organisatie     35

 Financiële positie 41

 Duurzaamheid  33

 Toekomst- en risicoparagraaf 45

 Verantwoordingsverklaring goed bestuur 53

 

Interviews hoogtepunten 2017

 Jonge zeearend als kroon op het werk 11

 Samen voor de weidevogels  17

 ‘Als niemand zijn vinger opsteekt, doen wij het’    23

 Samen schouders onder Luchtwachttoren 7O1 31

 Werk maken van duurzaamheid 33

Jaarrekening 2017  55

 Geconsolideerde balans per 31 december 2017  59

 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2017  61

 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2017  63

 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017  69

 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 2017  77

 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 83

 Enkelvoudige balans (na bestemming saldo) per 31 december 2017  90

 Enkelvoudige staat van baten en lasten 2017  91

 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening van Stichting Het Groninger Landschap  93

Overige gegevens 2017  95

Bijlage 1:  Overzicht van in- en uitgaande kasstromen 2017 98

Alle in dit verslag vermelde bedragen zijn te lezen in veelvouden van 1.000 Euro, 

tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Foto voorzijde: Luchtwachttoren, Warfhuizen (fotograaf Geert Job Sevink)



4

Spelen bij Bezoekerscentrum Reitdiep, Noorderhogebrug



5Jaarverslag 2017
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Het Groninger Landschap wil graag het verschil maken. Zichtbare 

resultaten boeken voor de Groninger natuur, het landschap en 

het erfgoed, waar Groningers van kunnen genieten: daar is het ons 

om te doen. We willen beheren, verbinden, samenwerken en de 

aanzet geven tot positieve ontwikkelingen. In 2017 lukte dat op 

meerdere fronten. In dit jaarverslag geven we vijf hoogtepunten 

extra aandacht. Verspreid over het jaarverslag lichten medewerkers 

van Het Groninger Landschap ze toe. 

Onze basis

Eén van de hoogtepunten: de jonge zeearend in het Hunzedal. Die 

zeearenden broedden daar niet voor niets. Dat de Hunzenatuur 

ideaal is voor bevers, otters en zeearenden is het resultaat van 

decennialange inzet. Onze terreinen en monumenten vragen 

continue aandacht. Natuurbeheer van gebieden, onderhoud 

van gebouwen en objecten, openstelling van natuur en erfgoed: 

het zijn onze hoofdtaken. Daar draait het bij ons om, het is onze 

basis. Zonder deskundig beheer, geen draaiende molens. Zonder 

adequaat natuurbeheer, geen otters en zeearenden. Wij zien 

de geboorte van het arendjong als de kroon op ons werk. Voor 

onze basistaken was 2017 een goed jaar. Alle geplande taken zijn 

uitgevoerd, conform de beheer- en onderhoudsplannen.

Aankopen en projecten

Naast het dagelijkse beheer en onderhoud zetten we extra stappen 

om natuur en erfgoed te versterken. Dat doen we onder meer door 

nieuwe natuurterreinen en monumenten aan te kopen. Belangrijke 

natuuraankoop was de uitbreiding van de Medenertilsterpolder, 

die mogelijk werd gemaakt door een particuliere gift. Dankzij 

de verwerving verdubbelde de omvang van het waardevolle 

weidevogelreservaat. Voor het behoud van het Groninger erfgoed 

vond een overname plaats van drie rijksmonumentale boerderijen 

van de NAM die kampen met complexe aardbevingsschade. Sinds 

de overname zijn we druk doende met de restauratie, zonder de 

monumentale waarde aan te tasten. Nieuw is ook de monumentale 

Oldambtster boerderij in Nieuweschans, een schenking van de heer 

Mellema. 

Behalve aankopen, voeren we projecten uit om de kwaliteit van 

natuur en erfgoed te verbeteren. Zo kreeg de Luchtwachttoren 7O1 

bij Warfhuizen vorig jaar een forse opknapbeurt. Het militair erfgoed 

is met vereende krachten gerestaureerd, samen met de vroegere 

eigenaar, dorpsbewoners, fondsen en overheden. Oktober 2017 

vond een feestelijke opening plaats. 

Samen optrekken

Gezamenlijk optrekken doen we op verschei-

dene terreinen. Neem het weidevogelmanifest, 

waarvoor we begin 2017 het initiatief namen om 

de krachten te bundelen. Landbouworganisaties, 

wildbeheereenheden, agrarische collectieven, 

natuurorganisaties: we brachten ze bij elkaar. 

Gezamenlijk werken we aan een verdubbeling 

van het aantal grutto’s. De vogels van ons cultuur-

landschap – zowel de weide- als de akkervogels 

– hebben het moeilijk. Natuurinclusieve landbouw 

heeft in onze ogen de toekomst. De landbouw 

moet zich weer gaan verhouden tot de natuur. In 

Groningen willen we hierbij het voortouw nemen. 

In 2017 heeft de provincie Groningen, samen met 

wetenschappers, agrariërs en natuurbeschermers, 

een ambitieus programma voor natuurinclusieve 

landbouw ontwikkeld. Het Groninger Landschap 

werkt daar actief aan mee. Zo stellen wij in Mid-

wolda, aan de oostzijde van het Landgoed Enne-

maborg, een blok van zeventig hectare bouwland 

beschikbaar. Het gebied gaat dienen als proeftuin 

om akkerbouw te combineren met biodiversiteit. 

Akkervogels, insecten, regenwormen en veldmui-

zen zullen er hopelijk van profiteren. 

Hoogspanningskabel 

Minder positief was afgelopen jaar het geplande 

tracé van de hoogspanningskabel van de 

Eemshaven naar Hoogkerk. Het tracé loopt 

dwars door onze weidevogelreservaten in het 

Reitdiep. De hoge masten en kabels betekenen 

een verstoring van weidevogels en het weidse, 

vlakke Groningse landschap. Ons advies: leg de 

kabel onder de grond aan. Samen met zestien 

belangenorganisaties maakten we ons in 2017, 

onder regie van de Natuur en Milieufederatie 

Groningen, sterk voor een ondergronds alternatief. 

Tot onze spijt besloot de minister om de kabels 

toch volledig bovengronds aan te leggen, met een 

financiële natuurcompensatie. Een teleurstellend 

besluit, waar we vele decennia last van gaan 

krijgen. Samen met de belangenorganisaties 

stappen we nu naar de Raad van State. 
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Beheerautoriteit Waddenzee

De Waddennatuur vereist bij uitstek een 

collectieve aanpak. Het regeerakkoord had 

afgelopen najaar verheugend nieuws. Er komt 

één beheerautoriteit voor de Waddenzee, stelt 

het kabinet. Een verrijkend en samenhangend 

Waddenbeheer is hard nodig. De Waddennatuur 

en de weidsheid staan onder druk. De populatie 

wadvogels neemt stelselmatig af en er zijn nog 

maar weinig grote vissen. De Coalitie Wadden 

Natuurlijk, waarin we samen optrekken met 

andere natuurorganisaties, pleit voor een 

professioneel natuur- en recreatiebeheer van de 

Waddenzee, waarin natuurorganisaties een rol 

spelen. De Eems-Dollard laat zien waartoe het 

samen optrekken kan leiden. Met overheden, 

bedrijfsleven, waterschappen en andere 

organisaties gaan we daar concreet aan de slag 

met natuurherstel, onder regie van de provincie. 

Een volwaardig programma, Eems-Dollard 2050, 

staat in de steigers. Beschikbaar budget: 70 

miljoen euro. Hoofddoel: jaarlijks één miljoen 

ton slib uit het estuarium halen. Als Groninger 

Landschap helpen we mee. Een nuttige 

toepassing van het slib is de Kleirijperij, waar 

slib wordt gerijpt tot klei voor dijkversterking. 

Wij leveren slib uit onze Polder Breebaart. Na 

rijping wordt het slib gebruikt om een Groene 

Dollarddijk aan te leggen. De voordelen van 

deze innovatie zijn legio: herstel van de zilte getijdenatuur in Polder 

Breebaart, meer kustveiligheid, een mooiere Dollarddijk en een 

bijdrage aan ecologisch herstel van het Eems-Dollardestuarium. 

Stabiel jaar

Voor onze interne organisatie was 2017 een stabiel jaar. Het 

Groninger Landschap is een compacte organisatie, waar een 

groot deel van het werk wordt uitbesteed aan pachters en 

aannemers. Financieel staat Het Groninger Landschap er gezond 

voor. De exploitatie is onder controle. Structurele kosten en 

baten zijn in evenwicht. Verheugend is de groeiende opbrengst 

uit giften en nalatenschappen. Steeds meer particulieren en 

instellingen steunen ons werk, in natura en financieel. Velen 

doen mee met onze crowdfundingacties en vertrouwen ons hun 

waardevolle monumenten toe, zoals de monumentale boerderij 

in Nieuweschans. De restauratie van de Luchtwachttoren in 

Warfhuizen, die we eerder van de vorige particuliere eigenaar 

kregen voor een symbolische prijs, laat zien dat we het vertrouwen 

ook waarmaken.

Het gebeurt steeds vaker dat er bij leven nauw overleg plaatsvindt 

over de bestemming van de nalatenschap. In 2017 werd als 

nalatenschap meer dan 1,2 miljoen euro nagelaten. Dat bedrag 

reserveren wij voor nieuwe aankopen en projecten. Dankzij deze 

bijdragen kunnen we de komende periode weer extra stappen 

zetten om natuur en erfgoed te versterken. 

Marco Glastra

directeur

Drukte tijdens Hunzefestival
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Gewone zeehond
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Het Groninger Landschap heeft een uitstekend jaar achter de 

rug. De organisatie was het hele jaar door op een positieve wijze 

zichtbaar. De restauratie van de Luchtwachttoren, het Hunzefestival, 

de jonge zeearenden bij het Zuidlaardermeer: voortdurend 

waren projecten, activiteiten en successen in het nieuws. Het 

draagvlak voor het werk van Het Groninger Landschap is groot en 

groeit. In lokale gemeenschappen bestaat veel support. Zo kreeg 

de organisatie veel positieve respons op de overname van drie 

monumentale boerderijen van de NAM. Groningers juichen het toe 

dat dergelijke waardevolle rijksmonumenten behouden blijven en 

niet uit het landschap verdwijnen.

Taken van de Raad van Toezicht

De rol van de Raad van Toezicht is in de eerste plaats: toezicht 

houden op het door de directeur/bestuurder gevoerde beleid. 

De directie is belast met het bestuur van de stichting en 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 vergaderingen worden besproken in aanwezigheid van de 

directeur. De begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, het 

meerjarenbeleidsplan en ook besluiten tot aankoop worden ter 

goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Afgelopen jaar 

keurde de Raad van Toezicht verscheidene beleidsdocumenten 

goed, zoals de jaarrekening 2016, het jaarverslag 2016 en de 

begroting 2018. Voor jaarrekening en jaarverslag is aan de directeur 

decharge verleend. Het Groninger Landschap is financieel gezond. 

Aankopen

Aankoopbesluiten van de directeur voor erfgoed en voor natuur 

buiten het Natuurnetwerk Nederland behoeven goedkeuring van 

de Raad van Toezicht. In 2017 stonden meerdere besluiten over 

aankopen op de agenda. In het voorjaar ging de Raad van Toezicht 

akkoord met overname van drie rijksmonumenten van de NAM, te 

weten de De Haver (Onderdendam), Occo Reintiesheerd (Stedum) 

en Plaats Melkema (Huizinge). De overname ging gepaard met 

een afkoopsom, zodat Het Groninger Landschap de boerderijen 

dertig jaar in stand kan houden en kan werken aan een goede 

herbestemming. Daarnaast werd de aankoop goedgekeurd 

van een aantal gronden die de oude Hunzeloop weer zichtbaar 

maken. De aankopen vloeien voort uit de ‘Hunzevisie 2030’ uit 

2014, een visie van Het Drentse Landschap en Het Groninger 

Landschap, samen met de Natuur en Milieufederaties Drenthe en 

Groningen en het Wereldnatuurfonds. De visie stelt dat het van 

belang is om de Hunze als één stroomgebied te zien, van de bron 

in Drenthe tot de monding bij de Waddenzee. 

Doen zich mogelijkheden voor om bij de oude 

Hunzeloop gronden te verwerven, dan pakt Het 

Groninger Landschap ze met beide handen 

aan. In 2017 werden meerdere Hunzepercelen 

in de gemeente Groningen overgenomen. De 

gemeente Groningen staat positief tegenover 

de ambitie om de loop van de Hunze weer 

zichtbaar te maken. 

Vergaderingen 

De Raad van Toezicht vergaderde afgelopen 

jaar vier keer. Twee keer voor de zomer, 

tweemaal erna. Twee vergaderingen vonden op 

locatie plaats. Eén keer in Kloster Café Ihlow in 

Duitsland, een andere keer in de Piloersemaborg 

te Den Ham. Het tweedaags werkbezoek, 

dat jaarlijks plaatsvindt, ging in 2017 naar het 

Duitse Waddengebied. Het bezoek leverde een 

beeld op van het beheer van het Duitse deel 

van het Werelderfgoed Waddenzee. Bij onze 

oosterburen is het beheer in handen van één 

beheerautoriteit, terwijl het Nederlandse beheer 

van het Waddengebied (nog) erg versnipperd is. 

Het beheer van het Werelderfgoed Waddenzee 

kampt met een overmaat aan bestuurders en 

beheerders. De Coalitie Wadden Natuurlijk, 

waar Het Groninger Landschap onderdeel van 

uitmaakt, pleit voor een samenhangend en 

integraal Waddenbeheer. Het kabinet maakt 

hier werk van. In het nieuwe regeerakkoord 

wordt de overgang naar één beheerautoriteit 

aangekondigd.

Klankbord voor directie

Naast haar rol als toezichthouder treedt de Raad 

van Toezicht op als klankbord voor de directie. 

In 2017 dacht de Raad van Toezicht mee over 

verscheidene dossiers. Eén daarvan was het 

erfgoedbeleid, waarvoor een beleidsnotitie is 

vastgesteld. De notitie betreft met name een 

aanscherping van het financiële kader voor 

aankopen om zodoende meer zekerheden in 

te bouwen. Het Groninger Landschap wil graag 

erfgoed overnemen, maar wel op een zakelijke 

Verslag Raad van Toezicht



9Jaarverslag 2017

basis. Er wordt gestreefd naar een neutrale tot 

positieve exploitatie van het erfgoed. Als dat niet 

mogelijk is, wordt een bruidsschat gevraagd van 

de overdragende partij. De Raad van Toezicht 

wisselde daarnaast diepgaand van gedachten 

over het beleggingsbeleid van Het Groninger 

Landschap. Twee uitgangspunten staan bij het 

beleggen centraal: de stichting wil enerzijds 

duurzaam beleggen en daarnaast zo weinig 

mogelijk risico lopen. Naar aanleiding van de 

gesprekken is de beleggingsmix aangepast. 

Op de agenda stond ook de exploitatie van het 

koetshuis op landgoed Ennemaborg, dat door 

een cateringbedrijf werd gerund. Het financiële 

resultaat was al jaren negatief. Op basis van 

een advies door een bureau gespecialiseerd 

in horeca is besloten om de ambitie van een 

rendabele horeca te laten varen. Het koetshuis 

wordt verbouwd tot bezoekerscentrum, gerund 

door vrijwilligers. Het team is enthousiast om die 

rol op te pakken. 

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden 

en is zodanig samengesteld, dat verschillende 

deskundigheden en aandachtsgebieden zijn 

vertegenwoordigd om daarmee op alle relevante 

aspecten van de organisatie toezicht te kunnen 

houden. Leden van de Raad van Toezicht worden 

benoemd door de Raad van Toezicht. Voor 

de leden is statutair een zittingsduur bepaald 

van vier jaar, met een mogelijkheid voor een 

tweede termijn van eveneens vier jaar. De leden 

treden af conform een rooster van aftreden. 

Indien één of meer vacatures openstaan, 

wordt een profielschets opgesteld. De Raad 

van Toezicht stelt een wervingsprocedure 

vast en benoemt vervolgens op basis van een 

schriftelijke voordracht het nieuwe lid. In lijn 

met de richtlijnen van het CBF en de Code 

Wijffels is vastgesteld dat geen van de leden 

andere (neven)functies bekleden die tot een 

belangenconflict met hun taak als toezichthouder zouden kunnen 

leiden.

Het functioneren van (de leden van) de Raad van Toezicht, 

wordt elk jaar in een bijeenkomst van de Raad van Toezicht 

geëvalueerd. Met de evaluatie neemt de Raad van Toezicht haar 

eigen functioneren onder de loep. De Raad van Toezicht heeft 

één commissie, de Financiële Audit Commissie. Deze commissie 

ondersteunt en adviseert de Raad van Toezicht bij het uitvoeren 

van haar verantwoordelijkheid op het gebied van de financiën. 

In deze commissie zijn twee leden van de Raad van Toezicht 

vertegenwoordigd.

Benoeming en deskundigheid

Eind 2017 nam Attie Bos afscheid van de Raad van Toezicht 

wegens het verstrijken van haar statutaire zittingstermijn. De Raad 

van Toezicht is haar veel dank verschuldigd voor de jarenlange 

deskundige inbreng en betrokkenheid bij het werk van de 

organisatie. Per 1 januari 2018 trad Raymond Klaassen aan als 

nieuw lid. Klaassen is als bioloog en onderzoeker verbonden aan de 

Rijksuniversiteit Groningen en de Werkgroep Grauwe Kiekendief. 

Met zijn toetreding blijft de deskundigheid op het terrein van 

natuur en landschap na het afscheid van Bos op peil. Peter Bakker, 

lid van de Raad van Toezicht, is 1 januari 2017 herbenoemd voor een 

nieuwe termijn. 

Hieronder volgt de samenstelling van de Raad van Toezicht per 

verslagdatum. Daarbij wordt de eventuele functie en deelname aan 

de Financiële Audit Commissie aangegeven.

Janny Vlietstra, voorzitter

Jan Jaap Hooft, vice voorzitter

Peter Bakker, lid

Raymond Klaassen, lid

Sies Woltjer, lid Financiële Audit Commissie

Bert Scholtens, lid Financiële Audit Commissie

Natasja Lubbers, lid

Besluit goedkeuring jaarrekening en jaarverslag

Haren, 30 mei 2018.



Zeearenden bij het Zuidlaardermeer

10



11Jaarverslag 2017

Spannend was het zeker. Een jaar eerder 

bouwde het kersverse paar al een nest, maar 

bleef het daarbij. Zou het in 2017 wel lukken? 

Twee mei 2017 kreeg Krol bevestiging: een 

volwassen zeearend bracht voer naar het nest. 

Een jonge zeearend was uit het ei gekropen. 

Drie zeearenden telt het gebied sindsdien: vader, 

moeder én – waarschijnlijk – dochter, al kan het 

ook een zoon zijn. Verheugend nieuws, maar Krol 

had niet anders verwacht. “Ik vind het geweldig, 

maar ook logisch. Zeearenden vereisen een 

moerasgebied van minimaal twintig vierkante 

kilometer. Zo groot is ons Hunzedal inmiddels.”

Groot moerasgebied

De zeearenden zitten er niet voor niets, stelt Krol. 

Hij ziet de nieuwkomers als de kroon op het werk. 

“Eerder had dit niet gekund. Meer dan tien jaar 

is hard gewerkt om Zuidlaardermeerpolders in 

te richten als moerasgebied. Eerst in 2006 de 

Kropswolderbuitenpolder, later in 2014 delen van 

de Onner- en Oostpolder. Er zijn ook nieuwe ter-

reinen aangekocht en ingericht, waaronder Wolfs-

barge. De zeearend bewijst dat het gelukt is. Het 

gebied is nu ideaal voor moeras-, water- en weide-

vogels.” En daarmee voor de zeearend, vervolgt hij. 

“Zeearenden eten vooral eenden en ganzen. Echt 

een magistraal gezicht, als zo’n zeearend – met 

een spanwijdte van meer dan twee meter – aan 

komt vliegen en een gans verschalkt.”

Best bewaakte paar

De zeearenden zijn populair. Uit het hele land komen 

vogelliefhebbers om ze te bekijken. Krol ziet de arenden bijna 

dagelijks. “Zoek een mooie plek op één van onze uitkijktorens. Gun 

jezelf de tijd, dan zie je ze vanzelf”, adviseert hij. Om de roofvogels 

voldoende rust te gunnen, werd het nest 24 uur per dag bewaakt, 

zeven dagen in de week. “Met een groep handhavers en een 

geavanceerd camerasysteem hielden we het nest continu in de 

gaten. Het was het best bewaakte paar van Nederland.”

“We hebben echt een 

gedenkwaardig 

vogeljaar achter de rug.”

Topjaar voor vogels

Vogelaars keken hun ogen uit. Vorig jaar waren niet alleen 

zeearenden, maar ook steltkluten, porseleinhoentjes, witwangsterns 

en andere zeldzaamheden te zien “We hebben echt een 

gedenkwaardig vogeljaar achter de rug”, blikt Krol terug. De lijst 

nieuwkomers in het Hunzedal oogt intussen imposant met ook 

de bever en de otter. Allemaal vertellen ze dat de natuur op orde 

is. Meer wensen voor nieuwkomers? “Zeker. We willen graag een 

visarend. Binnen tien jaar broeden ze hier, verwacht ik. Verder: 

broedende kraanvogels en niet te vergeten woudaapjes en 

purperreigers. Broedt in het Hunzedal een purperreiger, dan kan ik 

met pensioen.”

Jonge zeearend als kroon op het werk

Ze ogen imposant, de zeearenden bij het Zuidlaardermeer. Vorig voorjaar beleefde Het Groninger 

Landschap een primeur: het eerste arendjong op Groningse bodem sinds vele honderden jaren. 

Natuurbeheerder Michel Krol zag het aankomen. ‘Het moerasgebied was er klaar voor.’
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Kunstwerk Klutenplas in kader van Expeditie Kerstvloed 1717
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Natuur van hoge kwaliteit en een karakteristiek Gronings 

landschap, waar Groningers optimaal van kunnen genieten. 

Dat is waar Het Groninger Landschap zich dag in, dag uit met 

de inrichting en beheer van haar natuurterreinen hard voor 

maakt. De Groningse natuur kent menig succesverhaal. De 

witwangsterns lijken zich blijvend in Groningen te vestigen. 

Zeearenden, otters, bevers, dassen: tal van iconen zitten al jaren in 

de lift. Het mooie is: natuurbescherming en natuurbeheer lonen. 

Beschermingsmaatregelen werpen hun vruchten af. De nieuwe 

moerassen bij de stad Groningen zijn een succes, voor vogels en 

zoogdieren zelfs van internationale waarde. Hetzelfde geldt voor 

onze Waddenkust. Aangelegde broedeilanden leiden daar tot een 

toename van visdieven en noordse sterns. De keerzijde ligt in het 

agrarische cultuurlandschap. Daar staat de natuur onder druk. 

Met als gevolg: veel weide- en akkervogels nemen af en er zijn 

zorgelijke berichten over de afname van insecten. Wat hoopvol 

stemt is dat maatregelen als een uitgestelde maaidatum, een 

verhoogd waterpeil en een aangepaste bemesting een positief 

effect hebben. Met het weidevogelmanifest (zie pagina 17) nam 

Het Groninger Landschap vorig jaar het initiatief om de krachten 

te bundelen. Grote uitdaging is om de landbouw als geheel een 

natuurinclusief karakter te geven, waarbij biodiversiteit bijdraagt 

aan de bedrijfsvoering.

Beheerareaal gegroeid

Het Groninger Landschap beheerde eind 2017 in de provincie 8.208 

hectare natuurgebied en cultuurhistorische landschapselementen. 

Verreweg het grootste gebied is de Dollard met 4.313 hectare. 

In 2017 werd 80 hectare natuurgebied verworven. Het ging om 

aankoop van 25 hectare bij de Medenertilsterpolder, 21 hectare in 

de Dollard, 31 hectare in het Hunzedal, 1 hectare in het Zuidelijk 

Westerkwartier en 2 hectare bij de Ennemaborg. 

Twee Hunze-aankopen in Stad

Groningen moet weer een stad aan de Hunze worden. Deze droom 

maakt deel uit van de Hunzevisie 2030, een visie die inmiddels breed 

wordt gedeeld. De ambitie wordt onder andere omarmd door de 

gemeente Groningen. Elk project of initiatief legt de gemeente 

voortaan langs de Hunze-meetlat. In het kader van het initiatief 

‘Groningen: Stad aan de Hunze’ kon Het Groninger Landschap in 

2017 twee aankopen in de stad Groningen doen. Beide dragen 

bij aan het zichtbaar maken van de oude Hunzeloop. Juli 2017 

droeg de gemeente Groningen bij Roodehaan een stuk grond 

over van 9,4 hectare. Het gebied ligt ter hoogte van de Stainkoeln. 

Later in het jaar, in december, nam Het Groninger Landschap 

drie Hunzepercelen over van Steunstichting 

H.D. Guyot. De stroken, samen één hectare, 

liggen midden in de stad Groningen, tussen 

het bedrijventerrein Ulgersmaborg en de wijk 

De Hunze. De inrichting en het gebruik van de 

stroken wordt samen met de bewoners van de 

omliggende wijken en de betrokken partijen, 

zoals het waterschap, opgepakt. De aankoop van 

de gronden is mogelijk gemaakt door bijdragen 

van de Nationale Postcode Loterij. 

                                                 
Noordse witsnuitlibel

Waardevol ven in Nanninga’s Bos

In een ven in Nanninga’s Bos zijn recent 

zeldzame libellensoorten ontdekt, namelijk de 

venwitsnuitlibel en de Noordse witsnuitlibel. 

Beide soorten vormen er een lokale populatie. 

De driehonderd gevonden libellenhuidjes 

wijzen uit dat libellen zich er voortplanten. Om 

de populaties te behouden, en hopelijk uit te 

breiden, krijgt het terrein een kwaliteitsimpuls. 

Daarvoor is het natuurdoeltype aangepast. 

Voorheen stond het doeltype te boek als 

‘poel’, nu als ‘hoogveenven’. De opwaardering 

volgt uit de beheerevaluatie, die in 2017 is 

uitgevoerd voor Nanninga’s Bos, Harense Bos en 

Bolmeer. Algehele conclusie van de evaluatie: 

de bossen zijn van goede kwaliteit en het ven 

heeft meer potentie. In het Harense Bos en 

Nanninga’s Bos vond ’s nachts vaak verstoring 

plaats door mountainbikers. Reden om de 

toegangsregels aan te passen en de bossen 

tussen zonsondergang en zonsopkomst af te 

sluiten voor bezoekers. 

Beheerplan Hunzedal-Zuidlaardermeergebied

Mei 2017 rolde het nieuwe beheerplan Hunzedal-

Zuidlaardermeergebied van de pers. Bij het 

Natuur, landschap en beheer
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opstellen was de streek nadrukkelijk betrokken. 

De presentatie, waar alle betrokkenen voor 

waren uitgenodigd, vond in januari 2017 plaats 

in Van der Valk in Westerbroek. De bijeenkomst 

trok veel belangstelling. In het beheerplan legt 

Het Groninger Landschap de koers voor de 

lange termijn vast. Het plan kijkt achttien jaar 

vooruit, tot 2034, met een beheerevaluatie om 

de zes jaar. Het voorgaande plan dateert uit het 

jaar 2000. In de tussentijd is veel veranderd. Zo 

zijn meerdere natuurterreinen aangekocht en 

ingericht, zoals de Kropswolderbuitenpolder en 

Wolfsbarge. Het gebied is omgetoverd tot een 

vogelparadijs. 

Nieuw moeras in Harener Wildernis

Een nat laagveenmoeras, waar bijzondere 

planten en dieren leven, zoals lavendelheide en 

witsnuitlibellen. Dat is wat Het Groninger Land-

schap in de Harener Wildernis wil realiseren. In 

het najaar van 2017 is vijf hectare moeras her-

steld. Speciale moeraskranen groeven daarvoor 

twintig centimeter van de voedselrijke bovengrond af. Daarnaast 

wordt het gebiedseigen water vastgehouden. De aanpak is suc-

cesvol, zo lieten eerdere herstelinitiatieven in de Harener Wilder-

nis zien. In 2009 is in het gebied ervaring opgedaan. De herstelde 

locaties zijn nu begroeid met veenmossen. Lang geleden bestond 

een groot deel van de provincie uit laagveenmoeras. Tegenwoordig 

is het habitat een schaars goed. Natuurherstel in de Harener Wilder-

nis werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds.

Otters veilig onder de N860 

Wegen vormen onveilige hindernissen voor bevers en otters. Onder 

de Rijksweg West, de N860 langs het Winschoterdiep, ligt sinds mei 

2017 een gloednieuwe faunapassage iets oostelijk van Waterhuizen. 

De faunapassage is aangelegd door de provincie Groningen. Via de 

tunnel kunnen otters en bevers van het Zuidlaardermeergebied 

naar natuurgebied ‘t Roegwold trekken en omgekeerd. De passage 

vergroot hun leefgebied. Beide natuurgebieden horen bij het 

Natuurnetwerk Nederland. Beelden van webcamera’s wijzen 

uit dat otters daadwerkelijk van de passage gebruikmaken. Als 

natuurbeheerder van het Hunzedal was Het Groninger Landschap 

nauw bij de aanleg betrokken. 

Herstel oeverlanden Zuidlaardermeer
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Herstel oeverlanden afgerond

Begin april 2017 vond de afronding plaats van het project ‘Revitalise-

ring Oeverlanden Zuidlaardermeer’. Gedeputeerde Henk Staghouwer 

maakte met alle betrokkenen een vaartocht langs de rietoevers om 

het resultaat te bekijken. Dertig hectare rietland staat weer met de 

voeten in het water. Daarvoor was het rietland van slechte kwaliteit: 

te oud en te droog. Om de rietvelden te vernatten is de bovenlaag 

afgeplagd en zijn poelen en slenken uitgegraven. Met het afgeplagde 

materiaal zijn nieuwe rietstroken aangelegd. Maar liefst vijftien paar 

zwarte sterns maakten afgelopen jaar dankbaar gebruik van het 

plagsel om op te broeden. De vernatting maakt het rietland aantrek-

kelijk voor moeras- en rietvogels, waaronder het baardmannetje, de 

grote karekiet en de roerdomp. Ook waterplanten, vissen, waterdie-

ren en de otter profiteren van het herstelproject.

Natuurverbetering Polder Breebaart

Sinds de inrichting begin deze eeuw van Polder Breebaart slibt 

de wadgeul langzaam dicht. Met elke vloed komt een klein beetje 

meer slib de polder binnen, dan er met eb wegstroomt. De vogel-

rijkdom lijdt onder het dichtslibben. Zo is het broedeiland inmid-

dels bereikbaar voor predatoren. Om de natuur te verbeteren, gaat 

Polder Breebaart in het najaar van 2018 op de schop. In 2017 is 

daarvoor het inrichtingsplan opgesteld. Na het baggeren gaat het 

slib naar een kleirijperij op de Dollardkwelders. Het slibtransport 

vindt plaats via een persleiding. Als proef wordt de klei na het rijpen 

als grondstof gebruikt voor het realiseren van de Brede Groene 

Dijk. Deze dijk krijgt een flauw talud, waardoor de dijk naadloos 

overloopt in de kwelder. Behalve het baggeren vinden in Polder 

Breebaart meer inrichtingsmaatregelen plaats. 

Zo wordt het broedeiland afgeplagd, komt er 

een nieuwe vogelkijkhut en kijkscherm en wordt 

de huidige wadgeul verbonden met de oude 

sluiskom.

Natuurprojecten Westerkwartier

In het Westerkwartier zijn in 2017 twee 

natuur- en landschapsprojecten afgerond. Half 

december werd het opknappen van pingoruïne 

Bolmeer voltooid. Door het afsluiten van een 

vervuilende sloot verbetert de waterkwaliteit 

van de plas. Twee nieuwe bruggen en een 

wandelpad maken het mogelijk om rondom de 

pingo te wandelen. Aan het pad zijn een bankje 

en een informatiepaneel geplaatst. Bij het Iwema 

Steenhuis kregen de houtsingels meer ruimte. 

Houtsingels vormen belangrijke elementen in 

het landschap van het Westerkwartier. Bijna 

zeven kilometer raster – prikkeldraad dat 

veelal vlak langs de boom was bevestigd – is 

anderhalve meter verplaatst. De extra ruimte 

biedt plek voor een dichte en gevarieerde struik- 

en kruidlaag, waar onder meer braamstruweel 

zich kan ontwikkelen. Ideaal voor vogels en 

vlinders. Beide projecten werden ondersteund 

door een landschapssubsidie van de provincie 

Groningen.

Otter Bolmeer
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Grutto’s en kieviten in het Reitdiep
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Boeren en natuurbeschermers: met elkaar luidden ze 

april 2017 de noodklok. Met de Groningse weidevogels is 

het bar slecht gesteld. Arjan Hendriks, natuurbeheerder 

rayon Noord van Het Groninger Landschap, nam samen 

met het Collectief Groningen West het initiatief tot een 

breed gedragen weidevogelmanifest. ‘Met elkaar willen 

we de dalende trend ombuigen.’

Kieviten, grutto’s en andere weidevogels: ze horen in ons Groninger 

cultuurlandschap thuis. Eens waren ze een vanzelfsprekendheid. 

Geregeld fietst Hendriks door de provincie. “In grote delen zie je 

geen enkele weidevogel meer. Dertig jaar geleden hoorde en zag je 

ze nog overal.” Als natuurliefhebber maakt hij zich ernstig zorgen. 

Neem de grutto: in dertig jaar tijd kelderde het aantal in Groningen 

van zesduizend naar duizend. “Te weinig jongen worden groot, 

waardoor de populatie vergrijst”, verklaart hij.

Krachten bundelen

Twee voor twaalf, nu of nooit, alle zeilen bijzetten: in diverse 

bewoordingen benadrukt Hendriks de urgentie. “Als Groninger 

Landschap kunnen wij dit niet alleen. Alle partijen moeten de 

handen ineenslaan”, zegt hij. Hendriks nam het initiatief om de 

krachten te bundelen. Natuurbeschermers, boeren, wildbeheerders, 

beleidsmakers en onderzoekers: hij bracht ze bij elkaar. Met 

één gezamenlijk streven: méér weidevogels. Concreter: naar 

tweeduizend grutto’s, dus een verdubbeling. “Dat is een forse 

ambitie”, stelt hij vast.

“Alle partijen moeten 

de handen ineenslaan.”

Twaalf handtekeningen

Het was druk, 6 april 2017 in Bezoekerscentrum Reitdiep. Twaalf 

organisaties plaatsten die dag hun handtekening onder een 

weidevogelmanifest, dat werd aangeboden aan gedeputeerde 

Henk Staghouwer. Belangrijke boodschap: er komt een speciaal 

actieplan, waarin acht thema’s worden uitgewerkt. Denk aan het 

versterken van de weidevogelkerngebieden, het optimaliseren van 

het waterbeheer en predatiebeheer. De natuur- 

en landbouworganisaties pakken de uitdaging 

eensgezind en voortvarend aan. “We zitten 

inmiddels met elkaar om tafel om het plan uit te 

werken”, legt Hendriks uit.

Kansen te over

Te laat is het nog niet, zegt hij strijdbaar. Kansen 

te over. “Waar we maatregelen nemen, profiteren 

de weidevogels. Neem Reitdiep-Midden, waar 

de inrichting in 2015 is afgerond. Het hogere 

waterpeil pakt voor weidevogels positief uit. 

Dat geldt ook voor de Koningslaagte en het 

zuidelijke deel van het Reitdiepgebied.” Eén 

van de knelpunten, volgens Hendriks: gebrek 

aan goed weidevogelgebied. Hij schetst 

een weidevogellandschap in optima forma: 

“Weidevogellandschappen bestaan uit een 

kern van minimaal honderd hectare met in het 

broedseizoen een hoog waterpeil. Daaromheen 

ligt een groot areaal boerenland waar agrariërs 

kiezen voor weidevogelbeheer.” 

Medenertilsterpolder 

In de Medenertilsterpolder, een terrein van Het 

Groninger Landschap in Middag-Humsterland, is 

een weidevogellandschap in de maak. Hendriks: 

“Ons reservaat kent een hoge gruttodichtheid. 

Het terrein is echter met dertig hectare te klein 

en daardoor erg kwetsbaar.” Najaar 2017 vond 

een felbegeerde uitbreiding plaats: 24,6 hectare 

kocht Het Groninger Landschap mede dankzij 

een gift van een particulier, 60 hectare werd 

door de provincie aangekocht. “Samen met alle 

betrokken partijen, waaronder de omliggende 

boeren, realiseren we daar een perfect 

weidevogellandschap.”

Samen voor de weidevogels 
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Houtzaagmolen Fram in Woltersum
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Het Groninger Landschap maakt zich sterk voor het cultureel 

erfgoed in Groningen. Eind 2017 waren 35 monumenten in bezit, 

waaronder molens, borgen en boerderijen. Vier monumenten 

zijn in 2017 verworven: drie boerderijen met complexe schade in 

het aardbevingsgebied en een boerderij bij Bad Nieuweschans. 

De overnames laten zien dat Het Groninger Landschap haar 

erfgoedaspiraties waarmaakt. Meer en meer instellingen en 

particulieren overwegen om hun bezit over te dragen. Het 

vertrouwen doet de organisatie deugd. Het Groninger Landschap 

wil de toekomst van beeldbepalende monumenten veiligstellen. 

De restauratie van boerderij Klein Garnwerd laat zien welke aanpak 

Het Groninger Landschap voorstaat: zorgvuldig en gericht op een 

functioneel gebruik.

Tuinplan borg Welgelegen

Na de overname van borg Welgelegen in Hoogezand-Sappemeer, 

waarvoor eind 2016 het besluit viel, is het onderhoud voortvarend 

opgepakt. Eerste prioriteit was het herstel van de achter de borg 

gelegen tuin, met beplante singels, vijvers en een siertuin. De tuin 

is in het verleden aangelegd in Frans-classicistische stijl. Symmetrie 

overheerst, met strakke vormen en paden. In 2017 heeft Het 

Groninger Landschap onderzoek laten uitvoeren 

door tuindeskundigen. Op basis van het 

onderzoek is een tuinplan opgesteld. Ambitie is 

om de vroegere grandeur weer terug te brengen 

en de tuin open te stellen voor bezoekers. 

Restauratie molen Hollands Welvaart 

Monumentale molens vragen het nodige 

onderhoud. Meerdere molens zijn in 2017 

onder handen genomen. Soms met kleine 

ingrepen, soms ingrijpend, zoals molen Hollands 

Welvaart in Mensingeweer. September 2017 

werd de kap van de molen gehaald, om de 

bovenzijde van de romp te herstellen. Eind 

november werd de kap weer teruggezet. Ook 

zijn de roeden gerestaureerd. In 2018 gaan de 

wieken weer draaien. Daarna houdt het team 

van vrijwilligers de molen weer draaiend. De 

restauratie is mogelijk gemaakt dankzij een 

restauratiesubsidie van de provincie Groningen.

Cultureel Erfgoed

Molen Hollands Welvaart, Mensingeweer
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Nieuw dierenverblijf bij Ennemaborg

Wie landgoed Ennemaborg in Midwolda 

binnenkomt, ziet aan de linkerzijde het 

hertenkamp. Er lopen geiten, herten, kippen 

en konijnen. Het hertenkamp stamt uit 1945. 

Het dierenverblijf was echter verouderd en aan 

vervanging toe. In 2017 ging het hertenkamp op 

de schop. Oude stallen zijn verwijderd, de schuur 

en de omheining zijn vernieuwd. Het groenteam 

van Het Groninger Landschap, een enthousiaste 

groep vrijwilligers, hielp – samen met vrijwilligers 

van de Vereniging Dorpsbelangen Midwolda – 

bij de sloop van het oude onderkomen en het 

verven van het nieuwe dierenverblijf. Het nieuwe 

gebouw past wat betreft materiaal, kleurgebruik 

en sfeer bij de tegenovergelegen werkschuur. 

Gift bij leven: Mellemaheerd

Aan de historische Hamdijk nabij Bad Nieuwe-

schans staat een prachtige, rijksmonumentale 

Oldambtster boerderij. De eigenaar, de heer 

Mellema, droeg zijn boerderij eind 2017 aan Het 

Groninger Landschap over. Het is een zogeheten ‘schenking bij 

leven’; de eigenaar blijft tot het einde van zijn leven in de boerderij 

wonen, terwijl Het Groninger Landschap zorgt voor het groot 

onderhoud. 

Boerderij Klein Garnwerd

Op een steenworp afstand van het dorp Garnwerd ligt, aan de 

rand van een weidevogelgebied, boerderij Klein Garnwerd. Het 

Groninger Landschap heeft de boerderij al geruime tijd in bezit. 

Sinds kort staat de boerderij er weer opgeknapt bij. In 2017 

werd een ingrijpende renovatie uitgevoerd, waarvoor de hele 

boerderij en het erf onder handen zijn genomen. Het woonhuis 

is aangepast aan de eisen van deze tijd, het dak is vernieuwd en 

in het achterhuis zijn twee vakantieappartementen gerealiseerd. 

Beide appartementen zijn voorzien van een keuken, badkamer 

en slaapkamer en hebben elk een eigen ingang en terras. Ook 

het buitenterrein is aangepakt. Zo is de gracht uitgegraven, de 

boomgaard hersteld en zijn talloze bomen en struiken verwijderd, 

zodat de authentieke boerderij weer vol in het zicht staat. Klein 

Garnwerd verfraait nu weer het landschap van het Reitdiep. Een 

lokale ondernemer neemt zijn intrek in de boerderij en verhuurt 

de vakantieappartementen.

Dierenverblijf Ennemaborg
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150 jaar houtzaagmolen Fram

Houtzaagmolen Fram in Woltersum vierde in 2017 een jubileum: 

de molen bestond 150 jaar. Het jubileum werd in mei gevierd met 

een minifestival waar de hele geschiedenis de revue passeerde. 

Het minifestival trok veel belangstelling. Er waren toespraken, een 

tewaterlating van een opgeknapte punter en bezoekers kregen tal 

van oude (zaag)machines te zien. Zo stond er een zaagstelling zoals 

die werd gebruikt om handmatig bomen te verzagen. Ook draaiden 

er meerdere oude zaaginstallaties aangedreven op stoomkracht. 

Gelukkig stond er voldoende wind, zodat ook de houtzaagmolen 

zelf in volle glorie planken uit boomstammen kon zagen. 

Zoektocht naar bommenwerper

Volgens de overlevering stortte in de Tweede Wereldoorlog een 

Amerikaanse B-17 bommenwerper in de Dollard neer. In 2017 

gingen Amerikanen samen met de Nederlandse Defensie op zoek 

naar de bommenwerper en dan met name naar de twee vermiste 

bemanningsleden die mogelijk nog in het wrak liggen. Van de 

tienkoppige bemanning zijn twee personen nog steeds vermist. 

Het lokaliseren van het wrak startte eind april 2017. Met een op 

afstand bestuurbaar catamaran achtig vaartuig speurden ze met 

detectie apparatuur de bodem af. De B 17 bommenwerper is niet 

gevonden. Wel takelden ze munitie en twee stukken pantserplaat 

uit het water, maar het staat niet vast of de onderdelen van de 

bommenwerper zijn. In de Dollard liggen meer vliegtuigwrakken uit 

de Tweede Wereldoorlog. 

Strijdtoneel Dollard

De Dollard is het toneel van menig conflict. Denk 

aan de strijd tegen het water, de militaire strijd 

en de spanning tussen economie en ecologie. 

Onder de noemer ‘strijdtoneel Dollard’ brengt 

Het Groninger Landschap deze conflicten voor 

het voetlicht. Na de aankoop in 2016 van twee 

militaire bouwwerken - een geschutsopstelling 

en een munitiebunker - zijn in 2017 de plannen 

uitgewerkt om deze bunkers open te stellen voor 

het publiek. In de oorlog maakten de bouw-

werken deel uit van de beruchte Atlantikwall, de 

Duitse verdedigingslinie die liep tot in het noor-

den van Noorwegen. Beide bouwwerken worden 

in 2018 toegankelijk en beleefbaar gemaakt. Zo 

komt bovenop de geschutsopstelling een nieuw 

‘geschut’, gemaakt van draadstaal. Het geschut 

dient als uitzichtpost, waarvan bezoekers over de 

Dollarddijk kunnen kijken. Ook het Bezoekers-

centrum Dollard gaat op de schop. De inrichting 

en expositie worden vernieuwd. Boven in de 

filmzaal wordt een unieke film over de Dollard 

vertoond van Ruben Smit, bekend van de kas-

kraker ‘De Nieuwe Wildernis’. Na een pitch kreeg 

ontwerpstudio Platvorm eind 2017 de opdracht 

om de ombouw van zowel het bezoekerscen-

trum als de militaire bouwwerken te realiseren. 

Overdracht van Oldambtster boerderij bij Bad Nieuweschans
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Boerderij De Haver, Onderdendam 

Boerderij Occo Reintiesheerd, Stedum
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De Groningse aardbevingen schaden 

rijksmonumenten. Sommige panden 

zijn dermate beschadigd, dat herstel 

een complexe opgave vergt. Het Gronin-

ger Landschap stelt zich op als achter-

vang. ‘Wij ontfermen ons over het erf-

goed: dat is onze kerntaak’, vertelt Hugo 

Dokter, hoofd Erfgoed van Het Gronin-

ger Landschap. Eind december 2017 

tekende de stichting voor de overname 

van drie aardbevings-boerderijen. 

Boerderij Occo Reintiesheerd in Stedum, 

boerderij De Haver in Onderdendam en 

Plaats Melkema in Huizinge. Wat deze drie 

rijksmonumenten gemeen hebben, is dat 

ze forse schade hebben. Boosdoener: de 

aardbevingen, veroorzaakt door de gaswinning. 

De schade is dermate complex, dat de NAM de 

rijksmonumenten opkocht. Maar wat dan? Wie 

ontfermt zich over het beschadigde Groningse 

erfgoed? Dokter maakte zich zorgen: “De NAM 

bekijkt zo’n rijksmonument hoofdzakelijk 

door een veiligheidsbril. Maar: ga je een oud 

pand rigoureus versterken, dan tast je de 

monumentale waarde aan. Dat willen wij 

voorkomen.” 

Monumentale waarde

Dokter zet die monumentale waarde juist 

voorop. Hij pleit voor een andere benadering. 

“Allereerst nemen wij de tijd. Geen overhaaste 

beslissingen. Wij draaien het om: we focussen 

niet op het versterken van het pand, maar 

bekijken de restauratie vanuit de monumentale 

waarde.” De denklijn opent nieuwe deuren. 

Dokter ziet kansen in het schuiven van functies. 

Hij geeft een voorbeeld: “Verschuif het wonen 

of het werken van het beschadigde woonhuis 

naar de schuur, de deel. Daarin bouwen we dan 

‘Als niemand zijn vinger opsteekt, 
doen wij het’

een nieuwe woning. In het oude voorhuis, met het monumentale 

interieur, repareren we weliswaar de aardbevingsschade, maar 

blijven de authentieke elementen verder intact.” 

Geen museumstukken

Dokter slaat zo twee vliegen in één klap: het rijksmonument blijft 

fier overeind én wordt nuttig gebruikt. “Monumenten zijn geen 

museumstukken, waar niemand aan mag komen”, benadrukt hij. Met 

deze denklijn klopte Het Groninger Landschap bij de NAM aan. Na 

uitvoerige studies van architecten en lange onderhandelingen werden 

drie monumenten vlak voor de Kerst, op 21 december 2017, officieel 

overgedragen. “Deze boerderijen moesten gered worden. Wij pakken 

de handschoen op, maar de NAM betaalt de rekening”, zegt hij. 

“Deze boerderijen moesten

gered worden.

Wij pakken de handschoen op.”

Vangnet

Lang niet elk bevingspand komt hiervoor in aanmerking. “Het gaat 

ons om het bedreigde erfgoed, dat beeldbepalend is voor ons 

landschap. De pronkstukken die Groningen zo bijzonder maken. 

Daarvoor willen wij een vangnet bieden. Niemand stak zijn vinger 

op om deze drie boerderijen te redden. Dan steken wij onze nek 

uit. Wij zijn immers erfgoedbeheerder.” En wat anders, vraagt 

hij zich af. Leeg laten staan, laten verpauperen? “Dan ontstaat in 

mum van tijd een bouwval, een ruïne. Eeuwig zonde. Ondanks 

de aardbevingsschade, zijn het nu nog statige en aansprekende 

monumenten die zeker toekomst hebben.”

Plaats Melkema, Huizinge
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Hunzefestival, Bezoekerscentrum Reitdiep
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Het Groninger Landschap is een Groningse organisatie van en 

voor Groningers. Niet alleen voor natuurliefhebbers, maar voor álle 

inwoners, organisaties en bedrijven. Het Groninger Landschap heet 

mensen welkom in haar natuurterreinen en monumenten, zodat 

iedereen ervan kan genieten. De betrokkenheid bij de organisatie 

blijkt uit de omvangrijke achterban van Beschermers en vrijwilligers. 

Meer dan vierhonderd vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in 

om de molens draaiende te houden, mensen rond te leiden en de 

planten en dieren te inventariseren. 

Positief resultaat wervingscampagne

Na een forse stijging in 2016 nam het aantal Beschermers in 2017 

weer licht af. Eind 2017 stond de teller op 15.195 Beschermers. 

De afname is verklaarbaar. In het najaar van 2016 leverde een 

uitgebreide wervingscampagne in het kader van het 80-jarig 

jubileum van Het Groninger Landschap, waarbij alle Beschermers 

een kaart ontvingen waarmee ze vrienden, kennissen of familie 

een lidmaatschap cadeau konden doen, een grote schare 

aanmeldingen op. Deze nieuwelingen konden een jaar lang gratis 

genieten van het magazine en kregen korting op producten en 

activiteiten. In het voorjaar van 2017 is de groep benaderd met 

de vraag of ze Beschermer wilden blijven. Maar liefst 408 mensen 

besloten dat te doen. Een extra mailing leverde nog 300 extra 

Beschermers op. 

Samen gebieden inrichten

Begin 2017 droeg de gemeente Delfzijl de Groote en Kleine Polder 

over aan Het Groninger Landschap. Het Groninger Landschap is 

verheugd over de aanwinst. Beide polders, samen een oppervlakte 

van 17 hectare, dragen bij aan de ambitie van een vitale kust. 

Voor de inrichting krijgt de directe omgeving - bewoners van de 

drie omliggende dorpen Termunterzijl, Termunten en Borgsweer 

- het eerste woord. Het Groninger Landschap pakt het proces 

nadrukkelijk samen met hen op. De omgeving heeft onder meer 

aangegeven dat ze het behoud van de zwemplas van belang 

vinden. Het Waddenfonds heeft inmiddels een bijdrage voor de 

uitvoering van de plannen toegezegd. 

Aandacht voor de jeugd

De jeugd heeft de toekomst. De jongeren van nu zijn de 

natuur- en cultuurbeschermers van morgen. Het Groninger 

Landschap wil respect voor natuur, erfgoed en landschap al op 

jonge leeftijd bijbrengen. Dat gebeurt op meerdere fronten: 

via educatie op scholen, bezoekerscentra, jeugdfestivals en het 

jeugdboswachterprogramma. De vier grote jeugdfestivals - in mei 

2017 het Noordkustfestival bij Bezoekerscentrum 

Waddenkust, in juni het Hunzefestival bij 

Bezoekerscentrum Reitdiep, in september het 

Dollardfestival bij Bezoekerscentrum Dollard en 

in oktober de Paddenstoelendag op Landgoed 

Ennemaborg - 

trokken in 2017 meer dan negenduizend 

bezoekers. Het Noordkustfestival beleefde een 

record met meer dan duizend bezoekers op één 

dag. 

Meer klassen op bezoek

Schoolklassen weten de bezoekerscentra en 

landgoederen steeds beter te vinden. In 2017 

bezochten meer dan drieduizend leerlingen 

in schoolverband gebieden van Het Groninger 

Landschap. Het schoolbezoek nam de afgelopen 

periode fors toe. In 2011 stond de teller nog op 

rond de vijfhonderd leerlingen. Meest in trek 

was het Bezoekerscentrum Reitdiep, waar de 

vrijwilligers van Het Groninger Landschap meer 

dan duizend leerlingen ontvingen. De scholieren 

bezochten de stal, vingen waterbeestjes, 

speelden levend ganzenbord, plozen uilenballen 

en keken naar vogels. Ook andere teams 

organiseerden activiteiten voor schoolklassen. 

In opkomst was het Bezoekerscentrum 

Dollard, waar leerlingen de kwelder en het 

wad opgingen. Vanaf de kijkwand zagen ze 

zeehonden van dichtbij. Nieuw was het aanbod 

in Bourtange. Bijna vijfhonderd leerlingen deden 

in Bourtange mee aan een lesprogramma 

gericht op cultuurhistorie.

Expeditie Kerstvloed 1717 

In 2017 was het exact driehonderd jaar geleden 

dat Noord-Groningen werd overspoeld door 

een gigantische stormvloed, tegenwoordig 

de Kerstvloed 1717 genoemd. De vloed kostte 

ruim tweeduizend mensen het leven. Expeditie 

Kerstvloed 1717, waarvan Het Groninger 

Landschap één van de initiatiefnemers was, 

greep deze gebeurtenis aan om stil te staan bij 

de relatie tussen Groningen en de zee. Zo waren 

langs de Noord-Groningse kust kunstwerken te 

Dichtbij burgers en bedrijven 
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zien van zestien internationale kunstenaars die allemaal verband 

hielden met de kracht van water. De kunstroute was een groot 

succes. Naast de kunstroute waren er lezingen, wandelingen, 

excursies en festivals die in het teken stonden van de Kerstvloed. 

Het Groninger Landschap organiseerde bij Pieterburen een speciale 

wandeling. Ook was een themanummer van de Golden Raand 

gewijd aan de Kerstvloed. Eind december 2017 eindigde Expeditie 

Kerstvloed 1717 met een slotevenement.

Serie gebiedsfolders

Wat zijn de beste plekken om te wandelen of fietsen? Waar 

mag de hond mee? Welke natuuravonturen zijn te beleven? Het 

Groninger Landschap brengt zes gebiedsfolder uit die bezoekers 

wegwijs maken in haar natuurgebieden. Als beheerder vindt Het 

Groninger Landschap het belangrijk dat bezoekers van de terreinen 

en de monumenten genieten. De folders bestaan uit een grote 

kaart van het gebied, waarop de terreinen, het cultureel erfgoed 

en de voorzieningen staan aangegeven. De folders beschrijven 

de highlights die in de gebieden te beleven zijn. De jeugd krijgt 

speciale aandacht. In het najaar van 2017 verschenen twee folders 

over het Westerkwartier en Landgoed Ennemaborg. In 2018 komen 

folders over de Dollard, de Waddenkust, het Reitdiep en het 

Hunzedal uit.

Nieuw: trekkershutten bij Dollard

Het Groninger Landschap verhuurt meerdere prachtige 

vakantiewoningen in de provincie. De natuur- en cultuurminnende 

vakantieganger kan terecht in onder meer Ewsum in Middelstum, 

het Börgbloemke in Nuis en boerderij Olle 

Tjoard in Termunten. Nieuwste loot zijn de vier 

trekkershutten in de Carel Coenraadpolder. In 

het voorjaar van 2017 hadden burgemeester 

Pieter Smit van de gemeente Oldambt en zijn 

vrouw de primeur: als eersten brachten ze de 

nacht door in één van trekkershutten. De hutten 

liggen naast de Dollarddijk en zijn gebouwd in 

het kader van het Waddenfondsproject Kiek over 

Diek. 

Winnend ontwerp: De Beverborg 

Het Groninger Landschap wil een nieuwe 

vogelkijkvoorziening in de Oosterpolder, aan de 

rand van de Harense wijk Oosterhaar, realiseren. 

Voor het ontwerp zocht de stichting de jeugd 

op. Acht groepen van vier technasia – Praedinius, 

Harens lyceum, Stadslyceum en RSG De 

Borgen – kregen de opdracht om een nieuwe 

vogelkijkhut te ontwerpen. Eind januari 2017 

presenteerden de leerlingen in een collegezaal 

in Haren hun creaties. De jury, bestaand uit 

juryvoorzitter gedeputeerde Henk Staghouwer, 

architect Haiko Meijer en directeur Marco 

Glastra van Het Groninger Landschap, keek en 

luisterde aandachtig mee. Alle inzendingen 

waren bijzonder. Prachtige maquettes sierden 

de tafel; bouwwerken van divers pluimage, 

Gebiedsfolders
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1 Leven als een borgheer
 In de Coendersborg herleeft het borgleven van weleer. 
 De bewoners hebben het landschap bepaald: de statige 

borg, lange oprijlaan, gracht en monumentale achtertuin. 
In de zomermaanden zijn de schuur en het souterrain 
open voor publiek. Aanrader: in de kerkuilenkast bovenin 
de nok van de schuur zit een webcam. De livebeelden 
zijn op de monitor te bewonderen. Hopelijk zitten er weer 
jonge kerkuilen. 

2 Wandelen door natuurbossen
 Houd je van bossen? Dan zijn het Coendersbos en Nanninga’s 

Bos ideaal om te wandelen. De doorkijkjes, de eeuwenoude 
bomen, het slingerpad: de bossen zijn enorm divers. 

 En vol met vogels en dieren. Met wat geluk spot je onderweg 
bosuilen, groene spechten, ijsvogels en appelvinken. 
Misschien zie je een eekhoorn rennen over de takken. 

3 Rode beuk = status
 Niet te missen: de rode beuk in de achtertuin van het 

Iwema Steenhuis. Een machtige verschijning. Met bijna 
tweehonderd jaar oud en een omtrek van zes meter zelfs 
de dikste van Groningen. Een rode beuk stond vroeger 
voor status. Wie een grote bezat, vond zichzelf voornaam. 
Let maar op: bij oude monumentale panden staat vaak 
een rode beuk. 

4 Museale duik in het verleden 
 Wie het Iwema Steenhuis bezoekt, moet beslist een 

kijkje nemen in museum ’t Steenhuus. Binnen in de 

schuur tref je een nagebouwd dorpsplein met een oude 
bakkerswinkel, een woonkamer en een schilderswinkel. 
Alles oogt authentiek. Dat geldt ook voor museum 

 ’t Rieuw naast de Coendersborg, waar ambachtelijke 
gereedschappen -’t Rieuw is Westerkwartiers voor 
gereedschap- het verhaal van het vroegere boeren-

 leven vertellen. 

5 Witte schimmen in de bomen
 Vanuit de vogelkijkhut in de Lettelberterpetten zijn ze in 

de avond goed te zien: slapende grote zilverreigers. Soms 
meer dan honderd bij elkaar. Dit is een van de grootste 
Groningse slaapplekken. Bij schemer komen ze aanvliegen. 
Ze slapen in bomen, lekker veilig. Schijnt de maan, dan 
lijken het net witte schimmen. Periode: juli tot maart. 

6 Oeroude pingoruïne
 Het Bolmeer is zeker een bezoek waard, een wandeling 

van 1,5 kilometer vanaf de parkeerplek bij Nanninga’s 
Bos. Het ontstaan gaat meer dan tienduizend jaar terug: 
de ijstijd. Ooit was het kogelronde meer een pingo, een 
klomp ijs in de grond die de bovenste bodemlaag optilde 
en opzij schoof. Na het smelten bleef een laagte over 
gevuld met water. En die ligt er nog steeds. 

7 Libellenparadijs
 Een beetje warm weer, zonnetje erbij, en ze vliegen overal: 

de vele libellen in de Lettelberterpetten. Razendsnel 
schieten ze voorbij. Voor de groene glazenmaker, een 
zeldzame soort, is dit gebied dé noordelijke hotspot. 

 Zoek naar krabbenscheer, een waterplant, in de sloot. 
Daar zitten ze vaak op. 

8 De molen in actie
 Een molen in actie, met draaiende wieken en een 

molenaar die maalt en vertelt: in de Nieberter molen 
valt dit oer-Hollandse tafereel te beleven. Mits het 
waait, natuurlijk. De vorm van de molen is uniek in 
Groningen: de omtrek telt zes kanten. Andere molens 
hebben vaak acht kanten.

9 Vroege vogelconcerten
 Geen mooier moment dan ’s ochtends vroeg in het 

bos. Bij dageraad zingen de zangvogels uit volle borst. 
Roodborsten, winterkoningen, tuinfluiters: elke soort 
een eigen melodie. Het loont om er vroeg voor uit de 
veren te gaan. Het spektakel duurt tot een paar uur 
na zonsopkomst. Beste plekken: gevarieerd bos, zoals 
achter de Coendersborg en in Nanninga’s Bos.

10 60.000 slapende vogels 
 Voor een bijzondere vogelervaring: loop ’s ochtends 

vroeg, terwijl het nog donker is, naar de uitkijktoren in 
de Lettelberterpetten. Zaklamp, verrekijker (of beter: 
telescoop) mee. Bij het ochtendgloren worden ze 
wakker: de 10.000 kolganzen en 50.000 meeuwen, 
dobberend op het Leekstermeer. Na het ontwaken 
vliegen ze weg. Soms met z’n allen tegelijk. De lucht 
ziet dan zwart van de vogels. Periode: oktober tot 
maart.

Top 10 niet te missen
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 1 Parkeerplaats (Hooilanden 12, 9827 PG Lettelbert)

 2 Start wandelroute, geel (2,5 km)

 3 Bushalte (lijn 88) Lettelbert, De Hooilanden

 4 Vogelkijkhut

 5 Uitkijktoren

D LettelberterpettenA Coendersborg

B Steenhuis en molen Niebert

C Bolmeer en bossen

Het Westerkwartier 
door de ogen van beheerder René Oosterhuis: 

‘In het Westerkwartier komen sinds kort weer dassen en otters 

voor. Dassen in de bossen, otters rondom het Leekstermeer. 

De schuwe dassen en otters live zien: dat gaat niet lukken. 

Maar ze laten overal sporen achter: voetafdrukken, plukjes 

dassenhaar aan prikkeldraad en uitwerpselen. Wie goed 

kijkt, vindt ze geheid onderweg.’

83175

 1 Parkeerplaats (Oudeweg 15, 9364 PP Nuis)

 2 Start wandelroute, geel (4,5 km)

 3 Bushalte (lijn 89) Nuis, Coenderslaan

 4 Museum ’t Rieuw

 5 Coendersborg

 6 Vakantiehuis Borgbloemke

 1 Parkeerplaats (‘t Pad 15, 9365 TA Niebert)

 2 Bushalte (lijn 89) Niebert, Molenweg 40

 3 Start wandelroute, geel (3 km)

 4 Iwema Steenhuis 

 5 Museum ’t Steenhuus

 6 Rode beuk

 7 Nieberter molen

 1 Parkeerplaats Bolmeer 

 2 Nanninga’s Bos

 3 Bolmeer (pingoruïne)

 4 Harense Bos
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Landgoed Ennemaborg: 

boswandeling over statig landgoed

Houd je van bossen, open water en lekker buiten zijn? Dan zit je goed bij Landgoed Ennemaborg in 

Midwolda. Het landgoed leent zich uitstekend voor een heerlijke boswandeling. Rond de borg hangt 

de deftige sfeer van een oud landgoed: de statige borg, de bloeiende stinsenplanten in het voorjaar en 

de borgvijver met waterlelies. Let op de zichtlijnen. In het langgerekte bos is op kilometers afstand de 

borg nog goed te zien. Tip: neem eerst een kijkje in ons bezoekerscentrum of rust er na afloop uit rond 

het gezellige haardvuur. Achter op het landgoed heerst de natuur. Daar lopen wilde paarden en dassen, 

roffelen de spechten en groeien oeroude bomen. Sommige beuken zijn al ouder dan 150 jaar. Naast het 

landgoed kabbelt het water in het Oldambtmeer. Het aangelegde meer biedt volop vermaak: ga kanoën, 

varen, vissen, surfen, zwemmen of maak een mooie fietsrondrit. 

 Landgoed Ennemaborg

Struinen over oud landgoed en 

ontmoet de wilde paarden

Contact

Stichting Het Groninger Landschap

Rijksstraatweg 333

Postbus 199

9750 AD  Haren

T 050 313 5901

www.groningerlandschap.nl

       www.facebook.com/hetgroningerlandschap

       gr_landschap

Het Groninger Landschap is eigenaar van het landgoed en 

maakt zich sterk om natuur en cultureel erfgoed te be-

schermen en waar mogelijk te herstellen. Dat betekent dat we: 

Een kudde konikpaarden laten grazen

We waren de eerste: in 1982 lieten we het bosbeheer op 

Landgoed Ennemaborg over aan konikpaarden. Onze paarden 

houden het bos open en zorgen voor variatie. Bij de eerste drie 

paarden uit Polen stroomde bloed van een wild paardenras 

door de aderen. Wij zorgen voor ze, maar veel werk vragen 

de wilde paarden niet. Onze konikpaarden lopen vrij rond, 

het hele jaar door. Strenge winters kunnen ze goed aan, vaak 

zonder dat we ze hoeven bij te voeren. Elk voorjaar worden 

meerdere veulens geboren. 

Het productiebos omvormen tot natuurbos

Op Landgoed Ennemaborg liggen verscheidene bospercelen, 

die in het verleden speciaal zijn aangeplant voor de houtop-

brengst. Toen we het landgoed in 1965 overnamen, stonden 

de bomen nog keurig in een rij. Wij zien liever een gevarieerd 

natuurbos. Onze konikpaarden helpen daarbij. Omgevallen 

bomen laten we expres liggen. In het dode hout leven larven 

en insecten die als voedsel dienen voor vogels en dassen.

Het landgoed in goede staat houden 

Op Landgoed Ennemaborg beheren we de natuur en de 

gebouwen. Het erfgoed, waaronder de borg, vraagt regulier 

onderhoud. Op het landgoed zorgen we dat enkele weilanden 

worden begraasd door schapen, leggen we afrasteringen aan, 

houden we de wandelpaden vrij en zorgen we voor een juiste 

bebording. Rondom de borg houden we het netjes, naar ach-

teren op het landgoed mag de natuur haar eigen gang gaan. 

De rietoevers van het meer gezond houden

Aan de west- en zuidzijde van het Oldambtmeer beheren we 

de rietoevers. Het riet maaien we om het jaar. Dat voorkomt 

dat het rietland dichtgroeit met bomen. Het gemaaide 

Kom uitwaaien in het Groninger landschap 

Het Groninger Landschap beheert, beschermt 

en ontwikkelt zo’n 8100 hectare natuur, 35 

Rijksmonumenten en diverse unieke plekjes en 

niet-monumentale gebouwen. Meer dan genoeg 

aanleiding om er op uit te trekken in ons veelzijdige 

landschap. Deze folder laat zien dat er op Landgoed 

Ennemaborg meer te zien en te beleven is dan je denkt! 

Net zo verrassend zijn onze folders van de Dollard,  

het Hunzedal, de Waddenkust, het Reitdiep en het 

Westerkwartier.

Samen met jou

Al onze inspanningen zijn gericht op het delen van onze 

schatten met het publiek. Met jou! Dat kost veel tijd en 

geld. Wil je meehelpen onze doelen te realiseren? Wordt 

dan donateur of vrijwilliger. Kijk op onze website voor de 

mogelijkheden. Je kunt op allerlei manieren bijdragen! 

Bezoekerscentrum Ennemaborg

Wie het landgoed bezoekt, kan het beste starten bij ons 

bezoekerscentrum Ennemaborg. In het oude koetshuis naast 

de borg vertellen onze vrijwilligers je graag over het landgoed, 

de wandel- en fietsroutes en de activiteiten. Geopend: iedere 

zaterdag- en zondagmiddag. Entree is gratis.

Wandelen

Op Landgoed Ennemaborg ligt een dicht netwerk aan 

wandelpaden. Op de paden mag je vrij wandelen. In het 

gebied is een wandelroute uitgezet van 6 kilometer, die 

met de helft kan worden ingekort. Een routebeschrijving is 

in het bezoekerscentrum verkrijgbaar. Voor smartphones 

is een speciale editie te downloaden op www.groninger-

landschap.nl. Ons kwetsbare natuurgebied Meerland is 

alleen te bezoeken tijdens excursies.

Fietsen

Het Oldambtmeer leent zich goed voor een fietstocht. Een 

rit rondom het meer is bijna dertig kilometer lang. De rond-

rit voert langs Landgoed Ennemaborg en andere natuurge-

bieden, zoals de Tjamme. Aan de hand van het fietsknoop-

puntensysteem kun je ook zelf een route samenstellen. Kijk 

op de informatieborden of surf naar www.route.nl.

Varen

Het Oldambtmeer is aangelegd voor zeilboten en 

kleine motorboten. Over het meer vaart geregeld een 

rondvaartboot. De rondvaarten starten in de jachthaven 

van Midwolda. Meer informatie: www.dekkerrondvaarten.

nl. Zelf een bootje huren kan ook in de jachthaven. Surf 

naar: www.watersporthuningas.nl.

Schaatsen

De schaatsbaan van Midwolda biedt een mooi uitzicht op de 

borg. Ook op het Oldambtmeer kan worden geschaatst. De 

Oldambtmeertoertocht met afstanden van 20 tot 120 kilo-

meter voert over het weidse meer en de aanliggende kanalen. 

Openstelling borg

De benedenverdieping van de Ennemaborg, waar 

kunstenares Maya Wildevuur haar atelier en galerie heeft, is 

open van vrijdag t/m zondag van 14:00 tot 17:00 uur.

Honden en ruiters

Honden mogen mee het gebied in, mits ze zijn aangelijnd. 

Ruiters zijn niet welkom. De wilde konikpaarden stellen 

andere paarden en loslopende honden niet op prijs. 

Excursies

Met een gids ontdek je meer. Het Groninger Landschap 

organiseert geregeld excursies in haar natuurgebieden. 

Ook speciaal voor kinderen. Kijk voor de agenda op: 

www.groningerlandschap.nl.

Parkeren

Er is een ruime parkeerplaats tegenover de Ennemaborg. 

Ook bij de jachthaven van Midwolda is een parkeerplaats. 

Openbaar vervoer

De Ennemaborg is per bus bereikbaar. Neem buslijn 17 

tussen Scheemda en Winschoten en stap uit bij halte 

Kerkelaan. Dezelfde lijn stopt ook bij de jachthaven.

Ontdek Landgoed Ennemaborg

Trek je wandelschoenen aan, 

pak je fiets, bezoek de galerie 

en kom wilde paarden kijken. 

Op en rond ons Landgoed 

Ennemaborg kan het allemaal. 

Welke diersporen heb je gevonden?

Kolgans

Eekhoorn

IJsvogel

Groene glazenmaker

Grote zilverreiger

Brandgans

Ree

Boomklever

Roodborst

Boommarter

Leuk voor kinderen!

Kinderen zijn dol op de natuur. In de terreinen van Het Groninger Landschap valt 

voor jongeren veel te beleven. Denk aan:

 Ontdek de diersporen in het echt en vink ze aan.

 Bezoek het dierenpark bij de borg met herten en boerderijdieren.

 Verzamel herfstvruchten zoals eikels, kastanjes, hazelnoten en neem ze mee.

 Ga lekker zwemmen in het Oldambtmeer. Naast de jachthaven van 

 Midwolda ligt een strand met speeltuin. 

 Zoek in braakballen van kerkuilen naar botjes en schedels.

 Doe mee met de speciale jeugdactiviteiten van Het Groninger Landschap.

Lente

 In het vroege voorjaar bloeien duizenden 

stinsenplanten in de voortuin van de borg. 

 In de bossen zingen ’s ochtends de 

zangvogels. Roodborsten, winterkoningen, 

tuinfluiters: elke soort heeft een eigen 

melodie. Het loont om er vroeg voor uit de 

veren te gaan. 

 Op het landgoed lopen meerdere jonge 

veulens rond. 

Zomer

 Op warme dagen biedt het bos heerlijk 

verkoeling.

 Insecten houden van zon. Let op de vlinders 

die zich op zonnige dagen laten zien. 

 In de natuurplas zwemmen watervogels als 

dodaars, meerkoet, krooneend en fuut.

Herfst

 Geel, rood, bruin: het bos kleurt in prachtige 

herfstkleuren. 

 Paddenstoelen schieten overal in het bos 

uit de grond met kleuren die variëren van 

porseleinwit tot vlammend oranje. 

 Trekvogels, zoals kramsvogels en koperwieken, 

doen tijdens de trek het landgoed aan.

 De paden kunnen modderig zijn. Leuk voor de 

kinderen.

Winter

 In de winter oogt het besneeuwde landgoed 

sprookjesachtig. Na een sneeuwbui kraakt de 

sneeuw onder je voeten. 

 In de vleermuizengrot houden vleermuizen 

hun winterslaap. 

 Het bos biedt ’s winters beschutting tegen de 

vrieswind.

Ieder seizoen anders

riet wordt gebruikt om daken te dekken. In gezond riet 

leven roerdompen, kleine karekieten, rietgorzen en andere 

rietvogels. De rietoevers zijn ideaal voor snoeken en andere 

waterdieren. Riet maakt het water helderder omdat de 

planten voedingsstoffen uit het water halen. Het Groninger Landschap en Landgoed Ennemaborg
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Paard

Het Westerkwartier: beleef de sfeer van toenIn het Westerkwartier lijkt het alsof de tijd een eeuw heeft stilgestaan. In de terreinen van Het Groninger 

Landschap oogt het landschap als rond 1900. De landgoederen ademen romantiek en weelde. 

Ze brengen de tijd van de jonkers en jonkvrouwen die lang geleden door de parkbossen dwaalden, tot 

leven. Ondertussen staken arbeiders de handen uit de mouwen. Turfstekers zwoegden voor het zwarte 

goud, boeren legden houtsingels aan en molenaars maalden het graan. Het landschap van toen valt in 

het Westerkwartier nog te beleven. Bij de historische Coendersborg met de statige oprijlaan, het Iwema 

Steenhuis met de houtsingels en de Lettelberterpetten met haar petgaten. Het is een bijzonder stuk 

Groningen, bijna on-Gronings. Hier geen weidse vergezichten, maar bossen met eeuwenoude bomen 

en verrassende doorkijkjes. Afwisseling troef. 

 Het WesterkwartierBeleef de sfeer van toen

Contact
Stichting Het Groninger Landschap
Rijksstraatweg 333 Postbus 199 9750 AD  Haren T 050 313 5901

www.groningerlandschap.nl        www.facebook.com/hetgroningerlandschap

       gr_landschap

Het Groninger Landschap maakt zich sterk om in het 

Westerkwartier het authentieke landschap van rond 1900 

te bewaren en te herstellen. Dat betekent dat we: 
Het verhaal van turfwinning zichtbaar maken

Ten noorden van het Leekstermeer laten we zien hoe het 

landschap er vroeger uitzag. Door het slotenpatroon intact te 

laten, nieuwe petgaten te graven en de graslanden extensief 

te maaien en te bemesten. Net als in de tijd van de turfstekers. 

De naam Lettelberterpetten verwijst naar de petgaten, 

ontstaan bij het turfsteken. Bij wateroverlast vangen we bij het 

Leekstermeer miljoenen liters water tijdelijk op. Onze natuur 

zorgt dan voor droge voeten. Landgoederen, borgen en molens verfraaien

In het Westerkwartier beheren we monumenten, bossen, 

bloemrijke graslanden en houtsingels. Onze monumenten 

– Coendersborg, Iwema Steenhuis en Nieberter molen – 

vergen continu onderhoud. Af en toe krijgen ze een flinke 

opknapbeurt. Recent is de Coendersborg, samen met de 

naastgelegen boerderij en de tuin, gerestaureerd. 
Houtsingels aanleggen en verbeteren

Houtsingels maken dit landschap zo karakteristiek. Zangvogels, 

dassen, vlinders: de singels barsten van het leven. Achter Iwema 

Steenhuis verbeteren we kilometers aan singels. We verplaatsen 

rasters, zodat extra ruimte ontstaat voor struiken en kruiden.

Kom uitwaaien in het Groninger landschap 
Het Groninger Landschap beheert, beschermt 

en ontwikkelt zo’n 8100 hectare natuur, 35 

Rijksmonumenten en diverse unieke plekjes en niet-

monumentale gebouwen. Meer dan genoeg aanleiding 

om er op uit te trekken in ons veelzijdige landschap. 

Deze folder laat zien dat er in het Westerkwartier meer 

te zien en te beleven is dan je denkt! Net zo verrassend 

zijn onze folders van de Dollard,  het Hunzedal, de 

Waddenkust, het Reitdiep en de Ennemaborg.
Samen met jou Al onze inspanningen zijn gericht op het delen van onze 

schatten met het publiek. Met jou! Dat kost veel tijd en 

geld. Wil je meehelpen onze doelen te realiseren? Wordt 

dan donateur of vrijwilliger. Kijk op onze website voor de 

mogelijkheden. Je kunt op allerlei manieren bijdragen! 

Wandelen
In drie gebieden zijn gemarkeerde wandelroutes uitgezet: 

Coendersborg (4,5 km), Iwema Steenhuis (3 km) en Lettel-

berterpetten (2,5 km). Routebeschrijvingen voor smart-

phones zijn te downloaden op www.groningerlandschap.nl. 

Buiten de routes mag iedereen vrij wandelen op de 

paden. ’s Winters en in het najaar kunnen de paden nat 

zijn. Voor een langere wandeling: combineer de routes in 

Coendersborg en Iwema Steenhuis via ’t Pad (2,5 km), een 

eeuwenoude verbindingsweg tussen Marum en Leek. 
Fietsen
Het Westerkwartier leent zich goed voor een mooie 

fietstocht. Aan de hand van het fietsknooppuntensysteem 

kun je zelf een route samenstellen. Kijk op de 

informatieborden of surf naar www.route.nl. 
Honden
Honden mogen mee de gebieden in, mits ze zijn aangelijnd. 

Openstelling erfgoedDe informatieschuur en het souterrain van de Coendersborg 

en de Nieberter molen zijn te bezoeken. Raadpleeg 

onze website www.groningerlandschap.nl voor de 

openingstijden. Entree is gratis en vrijwilligers van Het 

Groninger Landschap geven uitleg. De bovenverdieping 

is niet toegankelijk. Dat geldt ook voor de woning in het 

Iwema Steenhuis. In het achterste deel huist museum 

’t Steenhuus. 

Musea
Op de terreinen van Het Groninger Landschap liggen twee 

musea: ’t Steenhuus bij het Iwema Steenhuis en ’t Rieuw 

bij de Coendersborg. Beide musea zijn rolstoelvriendelijk, 

hebben een traplift en er is een toilet voor mindervaliden 

aanwezig. Meer informatie is te vinden op: 

www.museagemeentemarum.nl.Excursies
Met een gids ontdek je meer. Het Groninger Landschap 

organiseert geregeld excursies in haar natuurgebieden. 

Ook speciaal voor kinderen. Kijk voor de agenda op: 

www.groningerlandschap.nl.Parkeren
Bij Coendersborg, Iwema Steenhuis en Lettelberterpetten 

is voldoende parkeergelegenheid. Bij Nanninga’s Bos, 

Harense Bos en Bolmeer is beperkte ruimte. 
Openbaar vervoerCoendersborg, Iwema Steenhuis en Lettelberterpetten 

zijn per bus bereikbaar. Neem buslijn 89 tussen Marum en 

Leek voor Coendersborg en Iwema Steenhuis, buslijn 88 

tussen Leek en Groningen voor Lettelberterpetten. Bij de 

andere gebieden zijn geen bushaltes in de buurt. 
OvernachtenWie langer wil blijven, kan overnachten in de Coendersborg 

of  ’t Borgbloemke, een prachtig verbouwde kop-hals-

rompboerderij naast de Coendersborg. Informatie, prijzen 

en beschikbaarheid: www.buitenlevenvakanties.nl.

Ontdek zelf het Westerkwartier

Wandelen, fietsen, vogels kijken, overnachten, musea bekijken: het kan 

in de terreinen van Het Groninger Landschap in het Westerkwartier.

Welke diersporen heb je gevonden?

Kolgans
Eekhoorn
IJsvogel
Groene glazenmakerGrote zilverreigerBrandgans

Ree
BoomkleverRoodborst

Boommarter

Leuk voor kinderen!Kinderen zijn dol op de natuur. In de terreinen van Het Groninger Landschap 

valt voor jongeren veel te beleven. Denk aan:
 Ontdek de diersporen in het echt en vink ze aan.

 Met een schepnet waterdieren vangen op de steiger Lettelberterpetten.

 Paddenstoelen en andere planten zoeken in de bossen.

 Kijkspelletjes als: Wie ziet de eerste eekhoorn? 

 Klimmen en klauteren op omgevallen bomen.

 Zoek braakballen van kerk- en bosuilen en vindt botjes en schedels.

 Doe mee met de speciale jeugdactiviteiten van Het Groninger Landschap, 

 zoals nestkasten maken en waterdieren vangen.

Lente

 In het vroege voorjaar bloeien vele duizenden 

stinsenplanten in de tuinen van de 
Coendersborg en het Iwema Steenhuis. 

 In de bossen zingen ’s ochtends de 
zangvogels.  De weilanden achter het Iwema 

Steenhuis staan eind april vol bloeiende 

pinksterbloemen. 

Zomer

	Op een zomerse dag bieden bossen 

verkoeling.  Let bij de Coendersborg op de ijsvogels die 

over de grachten scheren. 
	Insecten houden van zon. In de 

Lettelberterpetten laten de libellen en vlinders 

zich op zonnige dagen volop zien. 

Herfst

 In de herfst floreren de paddenstoelen. De 

bossen in het Westerkwartier staan er dan vol 

mee. 
 Trekvogels, zoals kramsvogels en koperwieken, 

doen in de herfst het Westerkwartier aan.

 Om de winter te overleven, begraven 

eekhoorns hun wintervoorraad. 

Winter

 In oktober arriveren de wintergasten bij het 

Leekstermeer. Dan verblijven er tienduizenden 

kolganzen en brandganzen. 
 Niets is mooier dan een bos na een 

sneeuwbui, wanneer de lanen nog spierwit en 

onbetreden zijn.  De vleermuizen in de Coendersborg houden 

hun winterslaap, terwijl de bosuilen al in 

februari beginnen met broeden.

Ieder seizoen anders

Productiebossen omvormen tot natuurbossen

De eentonige productiebossen maken we gevarieerder. 

Rondom de Coendersborg houden we het netjes, achterin 

het landgoed krijgt de natuur een kans. Omvormen tot 

natuurbos vraagt een lange adem, maar stilaan ontstaat er 

weer natuurlijke variatie. Overal in het bos kom je ze tegen: 

omgevallen bomen. Die laten we expres liggen. Planten, 

dieren en paddenstoelen profiteren ervan.

Het Groninger Landschap in het Westerkwartier
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Otter

‘Ik ben erg blij dat dit cultuurgoed wordt 

bewaard door Het Groninger Landschap, zowel het 

steenhuis als de houtsingels. Houtsingels staan in 

het Westerkwartier onder druk.’Wieger de Boer, bewoner het Iwema Steenhuis
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met hoge torens, grasdaken en uitgekiende 

duurzame constructies. Eén ontwerp stak er 

bovenuit en won de ontwerpwedstrijd: De 

Beverborg, ontworpen door drie leerlingen 

van het Praedinius Gymnasium. De Beverborg 

oogt als een echte beverburcht. Hij bestaat 

uit een halfronde bol, bezaaid met ‘takken’ 

van cortenstaal. De leerlingen zijn als adviseur 

betrokken bij het verdere ontwerp en de 

realisatie.

Samen met Groninger bedrijfsleven

Het Groninger Landschap haalt de banden met het Groninger 

bedrijfsleven aan. Maar liefst 35 bedrijven ondersteunen het werk 

van Het Groninger Landschap. Deze bedrijven staan te boek als 

‘Vrienden van het Landschap’ en staan op de Golden Raand op 

de achterpagina vermeld. Twee nieuwe Vrienden konden in 2017 

worden verwelkomd, namelijk Polichlo Safety & More en Immens 

Interim Management & Finance. Voor bestaande en potentiële 

Vrienden vond in het najaar van 2017 een Vriendenbijeenkomst 

plaats. Tijdens de bijeenkomst maakten de Vrienden kennis met 

een aantal unieke monumenten van Het Groninger Landschap. 

???

De Beverborg - Praedinius Gymnasium
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Zo is een bezoek gebracht aan de Luchtwachttoren, Plaats 

Melkema en borg Ewsum. Met een aantal bedrijven gaat de 

vriendschap verder dan een financiële bijdrage. Met Kikkoman is in 

2017 de sponsorovereenkomst verlengd tot eind 2022. Kikkoman 

ondersteunt Het Groninger Landschap met projecten rondom het 

Zuidlaardermeer om de waterkwaliteit te verbeteren.

Nieuw bos dankzij Moving Spirits

Dankzij een gift van Moving Spirits uit Groningen, een internationale 

drankengroothandel, kon Het Groninger Landschap in 2017 

een grasland van circa een hectare aankopen ten westen van 

Nanninga’s Bos. Het grasland dient als ‘stapsteen’ om bosgebieden 

met elkaar te verbinden. Moving Spirits voelt zich betrokken bij 

het gebied. Het bedrijf wil graag een positieve bijdrage leveren aan 

de samenleving. Begin 2018 plantte een twintigtal medewerkers, 

zakenpartners en familieleden 1.800 bomen aan op het grasland. 

Het ging om boomsoorten als winterlinde, zoete kers, zomereik 

en hazelaar. De aanplant was een gift van Moving Spirits aan Het 

Groninger Landschap. 

Sterke groei giften en nalatenschappen

Privé of professioneel willen steeds meer mensen een bijdrage 

leveren aan natuur en cultuur. Dat bleek in 2017 onder meer bij de 

crowdfundingactie van Het Groninger Landschap voor de inrichting 

en openstelling van de Luchtwachttoren bij Warfhuizen. 

De crowdfunding was een succes. Binnen een 

paar maanden was de benodigde 10.000 euro 

binnen. Donateurs ontvingen als bedankje, afhan-

kelijk van de hoogte van de bijdrage, een hout-

snede van de Luchtwachttoren of een bordje met 

hun naam in de toren. Crowdfunding maakt der-

gelijke projecten financieel mogelijk, maar draagt 

ook bij aan betrokkenheid van particulieren. 

Gedurende het hele jaar ontving Het Groninger 

Landschap giften van mensen die de organisatie 

een warm hart toedragen. Het Groninger Land-

schap koppelt deze giften in overleg met de gever 

aan specifieke gebieden, aankopen of projecten. 

Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van 

de heer Bouwmeister ontving de stichting bijvoor-

beeld 575 euro. Van dit bedrag zijn laanbomen bij 

de Ennemaborg aangeplant.

In 2017 heeft Het Groninger Landschap meer 

dan 1,2 miljoen aan nalatenschappen ontvangen, 

een prachtig bedrag. Het betrof een aantal 

nalatenschappen en legaten van voornamelijk 

oud-Beschermers. De nalatenschappen worden 

besteed aan aankopen en herstelprojecten. Het 

Groninger Landschap is graag bereid om al ‘bij 

leven’ in gesprek te gaan over de besteding van 

een nalatenschap.

Zeehondenkijkwand bij de Punt van Reide, Termunten
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Luchtwachttoren, Warfhuizen
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De Luchtwachttoren bij Warfhuizen 

staat er weer piekfijn bij. Gerestau-

reerd en wel. Het militair erfgoed uit 

de Koude Oorlog is met vereende 

krachten gered. ‘Dit is een gezamen-

lijk succesverhaal: met de streek, met 

private fondsen, met crowdfunders’, 

benadrukt Marco Glastra, directeur 

van Het Groninger Landschap

De Luchtwachttoren is geliefd. Iedereen 

was er, 13 oktober 2017 tijdens de feestelijke 

opening. Dorpsbewoners, vroegere eigenaren, 

subsidiegevers, overheden, vrijwilligers, 

crowdfunders, zelfs oud-luchtwachters in 

uniform. Een vliegtuigje scheerde over, toen de 

commandant van vliegbasis Leeuwarden de 

openingshandeling verrichtte. Het weekend 

erna was iedereen welkom. De grote opkomst 

is veelzeggend, stelt Glastra. “De restauratie was 

nadrukkelijk een gezamenlijk proces. Mét elkaar 

hebben we de toren van de ondergang gered.” 

Wat hem opviel, waren alle positieve reacties. 

“We kregen heel veel waardering.”

“Mét elkaar hebben we de toren 

van de ondergang gered.”

Partijen verbinden

Glastra kijkt met veel plezier terug op het 

proces. Het verhaal van de restauratie gaat 

zestig jaar terug, toen student Pek van Andel 

het object voor een habbekrats kocht. Hij wilde 

de Luchtwachttoren redden van de sloop en er 

gaan wonen. Dat laatste is nooit gelukt. Later 

werd een lokale stichting opgericht met maar 

één doel: behoud van de luchtwachttoren. Nadat 

deze stichting bij Het Groninger Landschap 

aanklopte, kwam het herstel in een stroomversnelling. Glastra: 

“Luchtwachttoren 7O1 vertelt het verhaal van de Koude Oorlog. Wij 

bekommeren ons om militair erfgoed. Sporen van die geschiedenis 

moeten bewaard blijven. Bijna alle luchtwachttorens in Nederland 

zijn verdwenen. Deze stond er vervallen bij. Aangetast door 

betonrot, zonder trappen, vloeren en instrumenten om vijandelijke 

vliegtuigen te spotten.”

Crowdfunding

Samen met de lokale stichting lukte het om de fondsenwerving 

rond te krijgen. Pek van Andel droeg de toren over aan Het 

Groninger Landschap en de renovatie werd voortvarend aangepakt. 

Het resultaat mag er zijn. “Het object staat er weer pico bello bij. 

Het is ons gelukt om alle partijen te verbinden. De toren kan weer 

zestig jaar mee.” Bijzonder vond Glastra de crowdfunding. “We 

kregen ontzettend veel donaties van particulieren en bedrijven, 

samen goed voor maar liefst tienduizend euro, waarmee we 

de oorspronkelijke instrumenten van de luchtwachters konden 

herstellen. De donaties laten zien hoe sterk de toren leeft in de 

streek.” 

Zichtbare resultaten

De aanpak van de luchtwachttoren krijgt navolging. “Dit is hoe wij, 

samen met bewoners en andere betrokkenen, zichtbare resultaten 

willen boeken. Ook de inrichting van twee polders in Termunterzijl, 

de Groote en Kleine Polder, is nadrukkelijk een gezamenlijk proces. 

Wij beginnen met te luisteren naar wat de dorpsbewoners willen.”

Glastra nodigt iedereen uit om Luchtwachttoren 7O1 te bekijken. 

“Dit voorjaar gaan we open voor publiek. Nieuwe luchtwachters – 

een groep van eigen vrijwilligers en mensen uit de streek – helpen 

bij de openstelling. Naast een fascinerend verhaal over oorlog en 

vrede krijg je bovenop een geweldig uitzicht over het Hoogeland.” 

Samen schouders onder 
Luchtwachttoren 7O1

Beklimmen Luchtwachttoren
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Duurzame electrische auto
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Het Groninger Landschap omarmt duurzaamheid. 

Rob Reintsema, kwartiermaker en duurzaamheids-

coördinator, zet hoog in: ‘We streven naar een CO2-

neutrale organisatie.’ Vorig jaar zijn de nodige stap-

pen gezet. Zo worden de molens belicht met ledver-

lichting, liggen op meerdere daken zonnepanelen en 

wordt de post opgehaald door een fietskoerier. 

Voor het kantoor in Haren staat sinds kort een duurzame elektrische 

auto geparkeerd, met ernaast een nieuwe laadpaal. Binnen draait 

alles op groene stroom en duurzaam gas. De maatregelen laten 

zien dat Het Groninger Landschap duurzaamheid serieus neemt. 

Reintsema legt uit waarom: “We willen het goede voorbeeld geven. 

Enerzijds omdat we ons sterk maken voor vergroening en het 

tegengaan van klimaatverandering, anderzijds omdat we aanlopen 

tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde. Kwelders lopen 

bijvoorbeeld door voorjaarsstormen vaker onder water, waardoor 

nesten wegspoelen. Ons erfgoed gaat gebukt onder de gevolgen 

van gaswinning.” 

Eerst een nulmeting

Reintsema maakt werk van duurzaamheid. Drie uitgebreide 

duurzaamheidsstudies liggen bij hem op tafel. “We zijn gestart met 

een nulmeting, waarbij de CO2-uitstoot van de totale organisatie is 

berekend. De studie kwam op een uitstoot van circa 72 duizend kilo  

CO2 per jaar, exclusief het natuurbeheer. Deze uitstoot willen wij fors 

verminderen. We streven naar een  CO2-neutrale organisatie in 2027. 

Daarnaast willen we graag los van het aardgas, mede vanwege de 

aardbevingsproblematiek.” 

Duurzaamheidslat 

De duurzaamheidsambitie vraagt de nodige inzet, zo blijkt uit 

de andere studies. Reintsema somt een waslijst maatregelen op: 

van zonnepanelen tot het isoleren van gebouwen, van duurzaam 

inkopen tot elektrisch rijden. “Tellen we alle maatregelen bij elkaar 

op, dan is  CO2-neutraal geen eenvoudige opgave. Toch willen we 

ervoor gaan. Alles wat we voortaan doen, leggen we langs een 

duurzaamheidslat. Duurzaam inkopen moet een vanzelfsprekend-

heid worden. Dat betekent: milieuonvriendelijke stoffen voorkomen, 

bij aankoop van apparaten letten op energieverbruik, bij hout liefst 

FSC-keurmerk, noem maar op. Ook voor onze aannemers nemen 

we duurzame voorwaarden op.”

Werk maken van duurzaamheid

Dilemma: natuurbeheer

Eén enorme  CO2-post kost Reintsema heel wat 

hoofdbrekens, namelijk het natuurbeheer. “In 

onze terreinen lopen konikpaarden, Schotse 

hooglanders en andere grazers. Deze dieren 

stoten broeikasgassen uit. Een dilemma: kiezen 

we voor onze natuurdoelen of een lagere 

beweidingsdruk? We zijn er nog niet over uit.” 

Wellicht biedt compensatie uitkomst. “Met 

natuurherstel kunnen we zelf de  CO2-uitstoot 

compenseren. Vernatting van veengebieden 

levert  CO2-reductie op, net als de ontwikkeling 

van nieuwe bossen.” 

“Alles wat we voortaan 

doen, leggen we langs een 

duurzaamheidslat.”

Molens met ledverlichting

Reintsema legt de laatste hand aan een 

beleidsplan duurzaamheid. Vooruitlopend zijn in 

2017 forse stappen gezet. “Veel van onze daken, 

zoals van de bezoekerscentra, zijn belegd met 

zonnepanelen. Onze molens zijn voorzien van 

ledverlichting die minder vaak schijnen. Dat 

bespaart energie, maar gaat ook lichtvervuiling 

tegen.” Reintsema probeert ook zelf het goede 

voorbeeld te geven: geregeld fietst hij naar zijn 

werk. “Dat stimuleren we actief. We hebben een 

douche aangelegd en een fietsenstalling is in 

aanbouw.”
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Waterbeesten vangen tijdens Dollardfestival
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Het Groninger Landschap zet zich sinds 1936 in voor behoud, 

beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed in de 

provincie Groningen. Het Groninger Landschap is een stichting met 

een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. De stichting is 

statutair gevestigd in Groningen en houdt kantoor in Haren, op het 

adres Rijksstraatweg 333.

In de statuten staat het doel als volgt beschreven:

Het doel van de stichting is het bevorderen van het behoud, 

de ontwikkeling en het scheppen van hetgeen in natuur en 

landschap in de provincie Groningen waardevol te achten is in 

natuurwetenschappelijk, geografisch, structureel, cultuurhistorisch 

of visueel opzicht, het verwerven, restaureren, onderhouden, 

beheren en exploiteren van (rijks)monumenten, alsmede het 

vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het voorgaande 

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 Het verwerven, inrichten, restaureren, beheren, exploiteren en 

 openstellen van gronden en (rijks)monumentale gebouwen.

 Voor het doel noodzakelijke financiële middelen te vergaren, 

 zoals subsidies, schenkingen, nalatenschappen en opbrengsten 

 uit de exploitatie.

 Het verrichten van onderzoek, verzamelen van gegevens en het 

 uitgeven van publicaties.

 De belangen van natuur, landschap en erfgoed, gelegen in de 

 provincie Groningen, actief te behartigen.

 Samen te werken met inwoners, bedrijven, overheden en 

 organisaties, die actief zijn in de provincie Groningen.

 Het geven van voorlichting en educatie.

Onder Het Groninger Landschap vallen de juridische eenheden 

Stichting Beheer Borgterrein Ewsum, Stichting Weltevreden, 

Stichting Odd Fellow Huis Welgelegen en B.V. Restaurant Koetshuys 

De Ennemaborgh.

Het Groninger Landschap is door het CBF erkend als goed doel 

op basis van toetsing van zeven punten van beoordeling: missie, 

middelen, activiteiten en organisatie, doelrealisatie, governance, 

verantwoording en belanghebbenden.

 

Organisatie

Organisatiestructuur

Het Groninger Landschap staat onder leiding 

van de directeur/bestuurder. De directie bestaat 

uit één persoon. De directie is belast met het 

bestuur van de stichting en neemt besluiten op 

het gebied van beleidsvorming, grondaankopen, 

begroting, jaarverslag en jaarrekening. De 

Raad van Toezicht houdt toezicht op het door 

de directeur/bestuurder gevoerde beleid. De 

Raad van Toezicht oefent het toezicht uit op 

basis van schriftelijke stukken, die periodiek 

in de vergaderingen worden besproken in 

aanwezigheid van de directeur. De begroting, 

de jaarrekening, het jaarverslag en het 

meerjarenbeleidsplan worden ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

De werkorganisatie telt vier afdelingen, namelijk 

Natuur, Erfgoed, Communicatie en Bedrijfs-

voering. Aan elke afdeling staat een hoofd. De 

hoofden van de afdelingen en de directeur 

vormen samen het managementteam. Daar-

naast heeft de stichting een kwartiermaker in 

dienst. De kwartiermaker is verantwoordelijk voor 

het initiëren van beleidsontwikkeling, complexe 

programma’s en projecten op uiteenlopende 

terreinen en rapporteert rechtstreeks aan de 

directeur. De kwartiermaker zorgt tevens voor 

draagvlakverwerving, samenwerking en externe 

vertegenwoordiging. Een aantal stafmedewer-

kers valt rechtstreeks onder de leiding van de 

directeur.

Voor het terreinbeheer is de provincie 

Groningen onderverdeeld in vier rayons, te 

weten noord, west, oost en zuid. In elk rayon 

is een natuurbeheerder verantwoordelijk voor 

het dagelijkse beheer van de terreinen, de 

planvorming en uitvoering van plannen en de 

communicatie met externen.
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Organogram - werkorganisatie

Directiesecretaresse

Kwartiermaker

Projectleider

Personeel & organisatie

Directie

Bedrijfsvoering

Natuur Erfgoed Communicatie
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Samenstelling directie, bestuur en het toezichthoudend orgaan

De directie van Het Groninger Landschap werd in 2017 gevormd door Marco Glastra. Glastra heeft geen nevenfuncties. 

De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit zeven leden en is zodanig samengesteld, dat verschillende deskundigheids- en 

aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd om op alle relevante aspecten van de organisatie toezicht te kunnen houden.

De leden zijn benoemd door de Raad van Toezicht. Voor de leden is statutair een zittingsduur bepaald van vier jaar, met 

een mogelijkheid voor een tweede termijn van eveneens vier jaar. In lijn met de richtlijnen van het CBF en de Code Wijffels 

is vastgesteld dat geen van de leden andere (neven)functies bekleedden die tot een belangenconflict met hun taak als 

toezichthouder zouden kunnen leiden. De leden treden af conform een rooster van aftreden.

De Raad van Toezicht had per 31 december 2017 de volgende leden:

A.F.  (Attie) Bos, lid Raad van Toezicht
Functie in het dagelijks leven:  N.v.t.

Nevenfuncties:  Bestuurslid Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk 

	  Voorzitter werkgroep Agrarisch Landschappelijk Bouwen (Wierde & Dijk)

 Voorzitter Stichting Marnelandschap 

 J.G. (Janny) Vlietstra, voorzitter
Functie in het dagelijks leven:  Lid Eerste Kamer

Nevenfuncties:  Lid bestuur De12Landschappen

	  Voorzitter RVC Afvalsturing Friesland

	  Voorzitter Deskundigencommissie Waddenfonds

	  Lid RvT ZINN

	  Lid Raad van Advies Herinneringscentrum Kamp Westerbork

	  Voorzitter Commissie Bijzondere Situaties Groningen

	  Lid Ledenraad VGZ

	  Voorzitter Stuurgroep Energy College

 J.J. (Jan Jaap) Hooft, vice-voorzitter Raad van Toezicht
Functie in het dagelijks leven:  N.v.t.

Nevenfuncties:  N.v.t.

S (Sies) Woltjer, lid Raad van Toezicht
Functie in het dagelijks leven:  N.v.t.

Nevenfuncties:  N.v.t.

 P.T. (Peter) Bakker, lid Raad van Toezicht
Functie in het dagelijks leven:  Advocaat, (vennoot) en curator in faillissementen, BENK Advocaten te Groningen

Nevenfuncties:  Lid Faillissementscommissie balie in het arrondissement 

 Noord-Nederland

	  Honorair consul van Oostenrijk in Noord-Nederland

N (Natasja) Lubbers, lid Raad van Toezicht
Functie in het dagelijks leven:  zelfstandig interim professional in de (semi-)publieke sector

Nevenfuncties:  N.v.t.
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L.J.R. (Bert) Scholtens, lid Raad van Toezicht
Functie in het dagelijks leven:  Hoogleraar Duurzaam Bankieren en Financieren – Faculteit Economie 

 en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen

	  Hoogleraar Finance – School of Management – University of 

 Saint Andrews, Schotland, VK

Nevenfuncties:  N.v.t.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Naam Functie Benoemd Herbenoeming Jaar van aftreden

A.F. (Attie) Bos Lid RvT 2009 2013 2017

J.G. (Janny) Vlietstra Voorzitter 2011 2014 2018

 J.J. (Jan Jaap) Hooft Vice voorzitter 2012 2015 2019

 S. (Sies) Woltjer Lid RvT 2012 2015 2019

P.T. (Peter) Bakker Lid RvT 2013 2016 2020

N. (Natasja) Lubbers Lid RvT 2017 2020 2024

 L.J.R. (Bert) Scholtens Lid RvT 2017 2020 2024

Directie samenstelling per 31 december 2017

 M.J. (Marco) Glastra, directeur

Nevenfunctie:   geen
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Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden 

belangeloos. Het Groninger Landschap verstrekt geen leningen, 

voorschotten of garanties aan de leden van de Raad van Toezicht. 

Het toezichthoudend orgaan heeft het beloningsbeleid, de 

hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere 

beloningscomponenten vastgesteld. Bij de bepaling van het 

beloningsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de 

regeling CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen 

toegepast. 

Personeel 

Het personeelsbeleid richt zich op een zodanige inzet en 

ontwikkeling van medewerkers dat de organisatiedoelstelling van 

Het Groninger Landschap kan worden gerealiseerd. Daarvoor is 

het van belang dat de medewerkers deskundig en gemotiveerd 

zijn. Het Groninger Landschap wil een goede werkgever zijn. Dit 

betekent dat er veel aandacht is voor het ontwikkelen van talenten 

en individuen en dat de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden 

goed moet zijn. Er wordt aandacht besteed aan thema’s als 

scholing en competentiemanagement.

Het Groninger Landschap heeft 31 medewerkers. Het aantal fte 

bedroeg in 2017 26,9. In 2016 was het aantal fte 27,2, waarmee het 

totaal nagenoeg gelijk bleef. 

De medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende 

afdelingen:

Directie 1,0 fte

Afdeling bedrijfsvoering en staf 8,4 fte

Afdeling terreinbeheer 9,4 fte

Afdeling erfgoed 3,8 fte

Afdeling communicatie 4,3 fte

 

Het Groninger Landschap biedt jaarlijks aan studenten van diverse 

opleidingen stageplekken aan.

In de personeelsvertegenwoordiging (PVT) zitten drie 

personeelsleden die door het personeel worden benoemd. 

De PVT zit twee keer per jaar met de directie om tafel. In 2017 

vonden personeelsbijeenkomsten plaats waarbij onder andere de 

bedrijfscultuur ter sprake kwam. 

Voorkomen is beter dan genezen. Door een proactief verzuimbeleid 

te voeren, wil Het Groninger Landschap langdurig verzuim 

voorkomen. Voor het proactieve beleid huurt de organisatie een 

externe arbodienst in. In 2016/2017 is een 

uitgebreide risico-inventarisatie uitgevoerd, 

waarbij alle werkzaamheden van zowel het 

personeel als de vrijwilligers zijn doorgelicht. Eén 

van de ziekten waar specifieke aandacht naar 

uitgaat is de ziekte van Lyme. Buitenwerkers 

lopen een grotere kans op besmetting. Op basis 

van de uitkomsten van de risico-inventarisatie 

worden in de hele organisatie maatregelen 

uitgevoerd om het werk veiliger te maken.

Vrijwilligers

Het Groninger Landschap kan niet functioneren 

zonder vrijwilligers. Maar liefst 400 vrijwilligers 

zetten zich met hart en ziel in om de molens 

draaiende te houden, mensen rond te leiden 

in bezoekerscentra en de planten en dieren 

te inventariseren. De vrijwillige medewerkers 

werken met een grote mate van vrijheid en 

eigen verantwoordelijkheid. Ze opereren vanuit 

zelfstandige teams, elk met een eigen bestuur. 

De teams maken jaarplannen en vragen 

budgetten aan. Deze werkwijze, op basis van een 

eigen bestuur, geeft een extra dimensie aan het 

vrijwilligerswerk voor de organisatie.

De meeste teams zijn actief in en rond een 

natuurterrein en/of (rijks)monument. Denk aan 

het Dollardteam en het Leekstermeerteam. 

Deze indeling is een sterke troef, omdat de 

vrijwilligers ambassadeur van Het Groninger 

Landschap in het gebied zijn. Enkele teams 

werken aan een specifiek thema. Zo dragen 

de leden van het Promotieteam actief bij 

aan de naamsbekendheid van Het Groninger 

Landschap, steken de vrijwilligers van het Team 

Groene Buiten Medewerkers de handen uit de 

mouwen in de terreinen, en voeren de leden 

van het Monitoringsteam inventarisaties uit van 

vlinders, vogels en planten. De directie neemt 

het besluit tot het instellen van een team.

Vrijwilligerswerk binnen Het Groninger Landschap 

wordt gedefinieerd als werk dat onverplicht, 

onbetaald en met enige regelmaat wordt 

verricht. Voor een goede binding met het team, 

de organisatie en de activiteiten geldt als richtlijn 

dat een vrijwilliger zich minimaal 40 uur per jaar 
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voor Het Groninger Landschap inzet en geregeld 

de teamvergaderingen bijwoont. Vrijwilligers 

gaan een overeenkomst aan met Het Groninger 

Landschap en voeren de activiteiten uit voor, 

namens en onder verantwoordelijkheid van Het Groninger Landschap. 

De stichting faciliteert de vrijwilligers om ze in staat te stellen hun 

werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Zo worden tal van 

cursussen gegeven.

Buidelmees
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Financiële positie

Financieel staat Het Groninger Landschap er gezond voor. Het 

boekjaar 2017 is financieel positief afgesloten. Uit nalatenschappen 

en schenkingen werd een veel hoger bedrag ontvangen dan 

begroot. De ontvangen bijdragen worden besteed aan de 

doelstelling door aankopen en/of de realisatie van projecten. 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de in- en uitgaande kasstromen 

in 2017 en 2016. De stichting beschikt over een gezonde financiële 

huishouding. Er is een sterke positie in reserves en fondsen 

waardoor de solvabiliteit is gegarandeerd. Naast het belegde 

vermogen wordt een saldo voor werkkapitaal aangehouden op 

lopende rekeningen en spaarrekeningen. De omvang van deze 

liquide middelen is per 31 december 2017 toereikend op basis van 

de te verwachten inkomsten en uitgaven.

Kengetallen

Conform de Richtlijn van de jaarverslaggeving 650 nemen we in dit 

jaarverslag kengetallen op voor de bestedingen aan de doelstelling 

en de kosten voor de eigen fondsenwerving. Aan de doelstelling 

Werkelijk 2017

(x 1.000 euro)
Begroting 2017

(x 1.000 euro)

Werkelijk 2016

(x 1.000 euro)

Totaal bestedingen aan de doelstelling  6.416  4.642  6.396 

Som der baten   7.438  4.915  6.393 

Som der lasten  6.960  5.187  6.915 

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der baten 86% 94% 100%

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der lasten 92% 89% 92%

De CBF-norm vereist dat de totale kosten voor fondsenwerving uitgedrukt als percentage van de totale som van de geworven 

baten niet meer mag bedragen dan 25%. Onderstaande tabel geeft de verhouding weer van de kosten van fondsenwerving in 

relatie tot de totale geworven baten. In 2017 was het werkelijke kostenpercentage fondsenwerving 3%, dus ruim onder de CBF-

norm van 25%. De schenkingen en nalatenschappen vielen hoger uit dan begroot.

Werkelijk 2017

(x 1.000 euro)

Begroting 2017

(x 1.000 euro)

Werkelijk 2016

(x 1.000 euro)

Som van de geworven baten 6.665 4.169 5.505

Wervingskosten 194 221 227

Kostenpercentage fondsenwerving 3 % 5 % 4 %

is in 2017 in totaal 6,4 miljoen euro uitgegeven. 

Dat is maar liefst 86% van de baten. Hiermee 

voldoet de stichting ruimschoots aan de CBF-

norm die stelt dat het percentage besteed aan 

doelstellingen minimaal 75 moet bedragen. 

De bereikte 86% was minder dan in 2016 

(100%). Reden is dat in 2016 een hoger bedrag 

is uitgegeven aan de uitvoering van projecten. 

Er is percentueel minder besteed aan de 

doelstelling dan begroot. Dit komt door de extra 

ontvangen inkomsten uit nalatenschappen en 

schenkingen. Deze inkomsten komen in latere 

jaren tot besteding voor de doelstelling middels 

aankopen en/of de uitvoerig van projecten. 

Onderstaande tabel geeft de verhouding van 

de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in 

relatie tot de totale baten weer.
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Crowdfunding, giften en nalatenschappen 

Het Groninger Landschap investeert in 

fondsenwerving. Persoonlijk contact met 

potentiële gevers is daarbij een belangrijk 

aandachtspunt. Meer en meer Beschermers 

en andere particulieren dragen Het Groninger 

Landschap een warm hart toe door financieel 

bij te dragen. Vaak worden de giften en 

nalatenschappen gekoppeld aan specifieke 

terreinen of projecten. Eén van de schenkingen 

maakte het bijvoorbeeld mogelijk om in het 

Reitdiepgebied (landbouw)grond aan te kopen 

om nieuwe natuur te ontwikkelen. Steeds meer 

Groningers nemen Het Groninger Landschap 

op in hun testament. In 2017 zijn meerdere 

nalatenschappen en schenkingen ontvangen 

voor een uitzonderlijk hoog totaalbedrag. In 

2017 werd meer dan 1.200.000 euro nagelaten. 

Het gebeurt steeds vaker dat er bij leven nauw 

overleg plaatsvindt over de bestemming van de 

nalatenschap. 

Ook wordt meer getracht met inkomsten uit 

crowdfunding projecten te realiseren. In 2017 

zijn mensen opgeroepen om een bijdrage te 

leveren aan de restauratie van Luchtwachttoren 

7O1 in Warfhuizen. Voor het project is met 

crowdfunding ruim 11.000 euro ontvangen. Een 

grootschalige wervingsactie in het najaar van 

2016 zorgde voor een toename van het aantal 

Beschermers. Dit leverde in het afgelopen 

boekjaar een inkomstenstijging op. 

Vermogensbeleid

Het Groninger Landschap heeft een vermogen 

van ruim 12 miljoen euro. Het vermogen is 

samengesteld uit een continuïteitsreserve, 

bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 

Het beleid is gericht op instandhouding van 

het vermogen zodat deze direct beschikbaar 

blijft voor besteding aan hieronder aangegeven 

reserves en fondsen. De continuïteitsreserve is 

bestemd voor dekking van risico’s op de korte 

termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst 

aan de lopende verplichtingen kan voldoen. De termijn voor het 

ingeschatte risico is gebaseerd op lopende verplichtingen en 

vastgesteld op een termijn van een jaar. De continuïteitsreserve is 

daarom per 31 december 2017 vastgesteld op 1 maal de jaarlijkse 

kosten van de werkorganisatie. De kosten voor de werkorganisatie 

betreffen de kosten voor het personeel, het kantoor, de algemene 

kosten en de belastingen. De bestedingsmogelijkheid uit de 

bestemmingsreserves is aangegeven door de directie.

Onderstaande bestemmingsreserves maken onderdeel uit van het 

vermogen van de stichting:

 Reserve voor projecten in het kader van de doelstelling – 

 toegezegde eigen bijdragen voor projecten.

 Reserve voor projecten fondsenwerving – toegezegde bijdrage 

 voor fondsenwerving.

 Reserve voor aankoop natuurterreinen en monumenten – 

 toegezegde bijdrage voor aankopen.

 Reserve voor activa bedrijfsvoering/doelstelling – waarde 

 materiële vaste activa en voorraden.

 Reserve voor waardeverschillen effecten – ongerealiseerde 

 koersresultaten effecten in portefeuille.

Een deel van de 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 natuurgebieden en/of gebouwen.

Beleggingsbeleid

Het vrij belegbare vermogen van de stichting wordt beheerd door 

een professionele duurzame vermogensbeheerder, namelijk de 

Triodos Bank. In een Overeenkomst tot Beheer van vermogen is 

het mandaat met deze vermogensbeheerder vastgelegd conform 

een beleggingsstatuut. Dit beleggingsstatuut is bedoeld om een 

helder en eenduidig kader te scheppen voor het beheer van de 

beleggingen, inclusief de liquiditeiten. In dit beleggingsstatuut 

zijn de doelstellingen voor het beleggen geformuleerd en de 

randvoorwaarden waaronder deze doelstellingen gerealiseerd 

kunnen worden. Het Groninger Landschap kiest voor een solide en 

defensief beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid is primair gericht 

op beleggingen voor de lange termijn (15 jaar en langer). 
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Onderstaande tabel geeft de verdeling aan van het te beleggen 

vermogen tussen de verschillende categorieën. Gemiddeld 

wordt 30% in risicodragende beleggingen (aandelen) belegd, 

70% wordt belegd in risicomijdende beleggingen (obligaties en 

spaarrekeningen).

 

Asset Allocatie (defensief)
Weging

neutraal min. max.

Risicodragende beleggingen 30 % 20% 40%

Risicomijdende beleggingen 70 % 60% 80%

Totaal 100 %

Oude Dijk Den Andel

De portefeuille is volledig duurzaam ingericht. 

Het Groninger Landschap hecht eraan dat de 

criteria die voor de duurzame selectie worden 

gehanteerd onderling consequent zijn en 

worden aangepast aan maatschappelijke 

ontwikkelingen. Het Groninger Landschap 

heeft daarom besloten zich aan te sluiten 

bij de duurzame criteria van Triodos Bank. 

Een overzicht van de actuele criteria worden 

gepubliceerd op de website van de Triodos Bank.
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Grote bonte specht
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Toekomstparagraaf

Het Groninger Landschap zet zich in voor het landschap in 

Groningen, waarbij natuur en erfgoed gelijkwaardige pijlers zijn. 

Belangrijkste middel om onze statutaire doelen te realiseren is het 

verwerven van natuur en erfgoed, gevolgd door zorgvuldig beheer 

en onderhoud. We bieden ruimte om onze natuurgebieden en 

monumenten te beleven en organiseren – dankzij onze vrijwilligers 

– tal van activiteiten voor het publiek. Waar nodig behartigen 

we de belangen van natuur, landschap en erfgoed. We kiezen 

daarbij voor een constructieve, oplossingsgerichte benadering. Het 

Groninger Landschap is een compacte organisatie die het beheer 

en onderhoud in belangrijke mate uitbesteedt. Publieksactiviteiten 

drijven voor een belangrijk deel op inzet van vrijwilligers. Naarmate 

het bezit groeit, zal de organisatie zich mee ontwikkelen. De 

komende jaren verwachten wij vooral bij erfgoed een verdere 

toename van bezit en een beperkte uitbreiding van de organisatie.

Natuur en Landschap

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische 

Hoofdstructuur, is in Groningen voor een belangrijk deel afgerond. 

Het accent verschuift daardoor van kwantiteit (hectares) naar 

kwaliteit (biodiversiteit). Beheer en inrichting spelen daarin een 

sleutelrol. Eén van de speerpunten is het weidevogelbeheer. Dat 

lukt niet zonder samenwerking met landbouworganisaties. Om 

tot levensvatbare weidevogelkernen te komen, is afronding van 

de NNN in het Reitdiep cruciaal. Andere opgaven zijn ecologisch 

herstel van het Eems-Dollard estuarium en herstel van de 

Hunze in de oostelijke stadsrand van Groningen. Het Groninger 

Landschap wil zich tevens inspannen voor de kwaliteit van natuur 

en landschap in het agrarisch gebied, die ernstig onder druk staat. 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de landbouw, 

maar Het Groninger Landschap wil graag een actieve bijdrage 

leveren. Dat kan onder andere door ruimte te bieden aan pilots 

voor natuurinclusieve landbouw op gronden van Het Groninger 

Landschap.

Bij de aankoop van natuurgebieden speelt al jaren een discussie 

over vermeende staatssteun. In 2011 heeft de Europese Commissie 

goedkeuring verleend aan een nieuwe subsidieregeling voor 

natuurbeschermingsorganisaties, waaronder Het Groninger 

Landschap. Deze nieuwe regeling kwam in de plaats van de oude 

subsidieregeling, de PNB-regeling. Naar aanleiding van een door 

de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) ingediende 

klacht oordeelde de Europese Commissie eind 2015, dat de Staat 

de maatregel onterecht niet van tevoren heeft 

aangemeld bij de Commissie, maar dat de 

steun (nu achteraf) alsnog is goedgekeurd. De 

klacht is daarmee ongegrond verklaard. Zowel 

de VGG als Het Groninger Landschap hebben 

– samen met de overige Landschappen en de 

vereniging Natuurmonumenten – in 2016 tegen 

dit besluit van de Europese Commissie beroep 

aangetekend. Wij hebben beroep aangetekend 

omdat we in tegenstelling tot de Commissie van 

mening zijn dat natuurbeschermingsorganisaties 

als Het Groninger Landschap niet te kwalificeren 

zijn als ‘onderneming’. In 2017 zijn wederzijds 

zienswijzen op de beroepen ingediend en heeft 

het Gerecht alle partijen nog een aanvullende 

vraag gesteld. Het wachten is nu op de beslissing 

van het Gerecht. Wanneer die uitspraak komt is 

onbekend, verwacht wordt dat dit in de loop van 

2018 zal zijn. Wat er daarna gaat gebeuren zal 

afhankelijk zijn van de uitspraak van het Gerecht.

Erfgoed

De activiteiten op het vlak van erfgoed maken 

een sterke ontwikkeling door. Het Groninger 

Landschap is beschikbaar als vangnet voor 

landschapsgerelateerd monumentaal erfgoed. 

Belangrijk criterium bij verwerving van erfgoed 

is dat er zicht is op een neutrale tot positieve 

financiële exploitatie. We geven hier invulling aan 

door te zoeken naar een passende bestemming 

voor het erfgoed die een zekere mate van 

inkomsten genereert. Bij overdracht van 

monumenten door particulieren is sprake van 

een ‘gunfactor’: ze vertrouwen hun monument 

graag toe aan Het Groninger Landschap. Daar 

waar geen sprake is van een positieve exploitatie, 

vraagt Het Groninger Landschap om een 

bruidsschat. Dit is aan de orde bij molens en 

bij monumenten in het aardbevingsgebied die 

van de NAM worden overgenomen. Voor de 

toekomstige ontwikkeling van de organisatie 

is een zorgvuldig verwervingsbeleid, met een 

goede balans tussen doelstelling en exploitatie, 

van groot belang.

Toekomst- en risicoparagraaf
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Versterking draagvlak

Het Groninger Landschap streeft naar 

versterking van de betrokkenheid in de streek 

en versteviging van het draagvlak voor onze 

activiteiten. Het kwartaalblad Golden Raand 

vormt het belangrijkste communicatiemiddel 

om de achterban te informeren over ons werk. 

Aanvullend spelen sociale media als facebook 

en twitter een rol. Bezoekerscentra vormen het 

visitekaartje van Het Groninger Landschap en 

zorgen voor direct contact met bezoekers van 

onze natuurgebieden. Ze vormen een ‘poort’ 

naar de achterliggende gebieden: Reitdiep, 

Dollard en Waddenkust. In Bourtange speelt 

bezoekerscentrum Terra Mora een vergelijkbare rol. In de centra 

vertellen we het verhaal van het betreffende landschap en er 

is ruimte voor persoonlijk contact tussen bezoekers en onze 

vrijwilligers. De teams organiseren tal van activiteiten, waaronder 

excursies en doe-activiteiten voor de jeugd. Jeugdeducatie voor 

basisscholen is belangrijk voor Het Groninger Landschap. Samen 

met collega-organisaties proberen we dit uit te rollen over de 

gehele provincie.

Begroting 2018

We maken ieder jaar een begroting. De begroting geeft een 

totaaloverzicht van de baten en de lasten. De Raad van Toezicht 

stelt de begroting vast. Het overzicht op de volgende pagina geeft 

de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018.

Vaartocht afsluiting project ‘Revitalisering Oeverlanden Zuidlaardermeer’
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       Begroting 2018

(x 1.000 euro)

Baten:

Baten van particulieren 590

Baten van bedrijven 547

Baten van loterijorganisaties 938

Baten van subsidies van overheden 2.168

Baten van andere organisaties zonder winststreven 158

Som van de geworven baten 4.401

Baten als tegenprestatie voor de levering van 

producten en/of diensten

804

Overige baten -

5.205

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

Natuurterreinen

     aankopen 25

     projecten 855

     uitvoeringskosten 1.872

2.752

Cultuurhistorisch erfgoed

     aankopen 35

     projecten 74

     uitvoeringskosten 908

1.017

Voorlichting en educatie

     projecten 132

     uitvoeringskosten 989

1.121

4.890

Wervingskosten 215

Kosten beheer en administratie 360

Som van de lasten 5.465

Saldo voor financiële baten en lasten -260

Saldo financiële baten en lasten 299

Resultaat 39
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Risicoparagraaf

Voor de continuïteit van Het Groninger 

Landschap zijn drie inkomstenbronnen cruciaal: 

subsidies, eigen inkomsten en donaties. Na 

de forse bezuinigingen van de Rijksoverheid 

op budgetten voor natuurbeheer zijn er 

geen indicaties voor verdere bezuinigingen. 

De eigen inkomsten zijn vooral afhankelijk 

van ontwikkelingen in de landbouw (pacht) 

en wonen (huur). Door restauratie en 

herbestemming van een aantal monumenten 

is de verwachting dat de eigen inkomsten in de 

nabije toekomst eerder toe dan afnemen. Ten 

aanzien van de donaties geldt dat tegenover 

een dalende trend van jaarlijkse donaties een 

stijgende trend staat van legaten en giften. 

Ook hier wordt per saldo geen substantiële 

teruggang voorzien. Bij vrijwel alle projecten is 

inbreng van eigen middelen een vereiste. De 

bijdrage van de Nationale Postcode Loterij (NPL) 

speelt voor projecten een cruciale rol. Mocht 

deze bijdrage ooit wegvallen, dan heeft dat 

gevolgen voor het projectenvolume, niet voor het 

beheer van natuurgebieden en het onderhoud 

van monumenten.

Het gegeven dat Het Groninger Landschap 

primair eigenaar is van gronden en (rijks-)

monumenten, en geen projectenorganisatie, 

geeft de bedrijfsvoering een stabiel karakter. 

Het beheersen van risico’s is een belangrijk 

aandachtspunt bij zowel nieuwe verwervingen 

als het opstarten en uitvoeren van projecten en 

is daarmee voldoende afgedekt. Het gebeurt 

regelmatig dat Het Groninger Landschap niet 

in kan gaan op een verzoek tot overname van 

een monument, omdat er onvoldoende zicht is 

op een kostendekkende exploitatie. Projecten 

worden pas opgestart als er voldoende externe 

middelen zijn verworven en de eigen bijdrage 

past binnen de beschikbare financiële ruimte.

Baten van particulieren en bedrijven

Landelijke trend is dat het aantal leden bij goede 

doelen en andere maatschappelijke organisaties 

terugloopt. Gelet op de leeftijdsopbouw van 

de achterban is dit ook bij Het Groninger 

Landschap op de langere termijn aan de orde. Dit kan leiden tot 

een geleidelijke afname van de inkomsten uit jaarlijkse donaties. 

Voor 2018 gaan we uit van stabilisatie van het aantal Beschermers. 

We proberen de werving van nieuwe Beschermers meer te 

richten op gezinnen, waarbij de verschillende festivals een goed 

platform bieden voor ons promotieteam. We stellen een nieuwe 

strategie op voor de werving en binding van Beschermers en het 

ontwikkelen van andere vormen van betrokkenheid. We betrekken 

daar nadrukkelijk de ervaringen van collega-Landschappen bij. 

Tegenover de dalende trend van het aantal Beschermers, staat 

een toename in schenkingen en legaten, waarbij het soms 

om substantiële bedragen gaat. We investeren in persoonlijk 

contact met potentiële gevers en bieden ruimte om gericht te 

geven. Daarnaast verkennen we onder de werktitel ‘Geef aan 

Groningen’ de mogelijkheid om de doelgroep te verbreden 

door ons gezamenlijk te presenteren met andere Groningse 

fondsenwervende instellingen. Er wordt blijvend ingezet op de 

binding van bedrijven aan onze organisatie. We verwachten dat de 

inkomsten uit de contributies van Vrienden de komende jaren licht 

toenemen.

Fondsen

Waterbedrijf Groningen stort tot en met 2028 jaarlijks een bijdrage 

in het Waterconvenantsfonds. De bijdrage van Kikkoman Foods ten 

behoeve van het Kikkomanfonds is toegezegd tot en met 2022. 

Baten van loterijorganisaties

De overeenkomst met de Nationale Postcode Loterij (NPL) loopt 

tot en met 2020. Verwacht wordt dat de langjarige samenwerking 

na deze periode wordt voortgezet. De hoogte van de bijdrage 

wordt door de NPL bepaald. Projecten zijn in de loop der jaren 

een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering geworden. Voor 

de ontwikkeling en uitvoering van die projecten zijn we in hoge 

mate afhankelijk van de bijdrage van de NPL. Ook legaten en 

schenkingen worden ingezet voor de financiering van projecten.

Subsidies van overheden

In 2016 liepen de beheercontracten voor meerdere grote 

reservaten af. Door de kwaliteitsverbetering die we met name in de 

natuurgebieden rond het Zuidlaardermeer hebben doorgevoerd, 

hebben we voor de periode 2017-2022 een verbeterd contract 

kunnen afsluiten. Voor het beheer van de kwelders is een extra 

toeslag op de beheervergoeding toegezegd voor de jaren 2015 tot 

en met 2020. We verwachten dat de bijdrage ook na deze periode 

minimaal op hetzelfde niveau blijft.

Jaarlijks ontvangt Het Groninger Landschap een budgetsubsidie 

van de Provincie Groningen op basis van prestatieafspraken over 
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natuur en landschap. Voor de periode 2017 tot en met 2020 is 

door de Provincie Groningen een bijdrage toegezegd vanuit de 

Cultuurnota ten behoeve van onze activiteiten op het vlak van 

erfgoed. We verwachten dat de bijdrage ook na deze periode 

minimaal op hetzelfde niveau blijft.

Baten van organisaties zonder winststreven

De bijdrage van het Nationaal Restauratiefonds wordt eens per zes 

jaar geïndexeerd, voor het eerst weer in 2019. In de komende jaren 

wordt rekening gehouden met lichte groei van de inkomsten uit dit 

fonds.

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of 

diensten

In de komende jaren spannen we ons in om de inkomsten uit 

ons bezit te laten groeien. Door toenemend vastgoedbezit en 

meer aandacht voor een positieve exploitatie verwachten we dat 

de netto huuropbrengst van onze monumenten en gebouwen 

in de komende jaren licht zal toenemen. De verhuur van 

vakantiewoningen onder het Buitenleven-label speelt daarbij een 

belangrijke rol. Ook de inkomsten uit pacht zullen de komende 

jaren licht toenemen. Daarnaast blijven we actief op zoek naar 

nieuwe kansen voor het vergroten van de inkomsten. Dit kan 

bijvoorbeeld door het zoeken naar verkoopmogelijkheden van 

producten uit onze terreinen, zoals gewassen en vlees. Ook 

verwachten we in 2018 samen met Algemeen Belang / DELA 

te kunnen starten met de exploitatie van een kleinschalige 

wierdebegraafplaats. De overige baten zullen in de komende jaren 

verder stijgen.

Financiële baten en lasten

Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Triodos. De Financiële 

Audit Commissie ziet samen met de directeur en het hoofd 

bedrijfsvoering erop toe op dat de vermogensbeheerder zich 

aan de richtlijnen van het beleggingsstatuut houdt. Ze worden 

hierin geadviseerd door een extern beleggingsspecialist. Vier 

keer per jaar, waarvan twee met de Financiële Audit Commissie, 

is er een bijeenkomst met de vermogensbeheerder en de 

beleggingsadviseur waar onder andere de invulling van het 

beleggingsstatuut en het beleggingsresultaat in relatie tot de 

gebruikte benchmarks wordt besproken. Het saldo financiële baten 

en lasten in 2017 is 196. Dit komt neer op een rendement van 2,0%. 

Het verwachte nettorendement voor de komende 5 jaar is 3,0%. De 

inkomsten uit beleggingen zijn nodig voor een kostendekkende 

exploitatie van de stichting. Jaarlijks wordt in het najaar 

geanalyseerd of het verwachte rendement voor de komende jaren 

moet worden herzien. Indien de prognose 

bijgesteld wordt, dan zal de stichting dit in de 

begroting voor de volgende jaren meenemen.

Lasten

De inkomsten uit de NPL, nalatenschappen, 

legaten en schenkingen worden nagenoeg 

volledig besteed aan projecten en aankopen. 

Er is rekening gehouden met een gemiddelde 

stijging van de lasten van 1,5% per jaar. Voor 

het bepalen van deze toename is rekening 

gehouden met de verwachte inflatie voor de 

komende jaren. Door verwerving van natuur 

en monumenten zal de organisatie wellicht 

sneller groeien dan eerder is voorzien in het 

meerjarenplan. De groei zal gepaard gaan 

met een toename van de lasten waaronder 

de kosten voor personeel. De toename wordt 

evenwel gecompenseerd door een stijging van 

de bijbehorende inkomsten. De exploitatie van 

te verwerven grond of een monument is immers 

een essentieel onderdeel van de besluitvorming 

tot overname.

Personeel en vrijwilligers

De totale personeelskosten voor de komende 

jaren is berekend op basis van het huidig 

aantal fte, de verwachte loonontwikkeling 

(CAO Bos en Natuur) en de individuele 

doorgroei. Het huidige aantal fte is momenteel 

toereikend voor het huidige takenpakket van 

de organisatie. Er wordt aandacht besteed 

aan de kennisontwikkeling van het personeel. 

Zowel individuele als groepsgewijze opleidingen 

en trainingen worden aangeboden. Door de 

beperkte omvang van de organisatie is doorgroei 

binnen de organisatie niet altijd mogelijk. Er 

is doorlopend aandacht voor de verdeling van 

taken en verantwoordelijkheden binnen de 

organisatie. Hierdoor blijft de werkdruk in balans. 

Het maakt de organisatie minder kwetsbaar. 

Naast de reguliere overleggen worden er 

kwartaalbijeenkomsten georganiseerd. De 

bijeenkomsten dragen bij aan de interne 

communicatie, kennisoverdracht en onderlinge 

verbinding. Ze vinden plaats op een locatie van 

Het Groninger Landschap.
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Het Groninger Landschap wordt ondersteund 

door de inzet van ruim 400 vrijwilligers. De 

vrijwilligers zorgen onder andere voor publieks-

activiteiten, bemensen de bezoekerscentra 

en houden de molens draaiende. De inzet 

van vrijwilligers draagt wezenlijk bij aan de 

versterking van het draagvlak van Het Groninger 

Landschap. 

De vrijwilligers werken vanuit teams, die intern 

worden aangestuurd door een voorzitter, secretaris 

en penningmeester. Ieder jaar stelt een team een 

begroting en activiteitenplan op. De vrijwilligers 

worden facilitair ondersteund door de coördinator 

vrijwilligers en de secretaresse vrijwilligerszaken. De 

medewerkers zorgen voor de juiste uitrustingen/

bedrijfskleding en aanbod van cursussen. 

Verwerving

De verwachting is dat het bezit van monumenten in de komende 

jaren groeit. De groei geeft zowel een toename van uitgaven 

als inkomsten. De verwerving moet minimaal bijdragen tot 

een neutraal nettoresultaat, inclusief de toename van de inzet 

van eigen personeel. Voor groot onderhoud aan de gebouwen 

is een voorziening opgenomen. De voorziening wordt jaarlijks 

geactualiseerd. Indien zich een mogelijkheid tot verwerving 

van natuur of een monument voordoet, wordt aan de hand van 

zowel kwalitatieve als kwantitatieve indicatoren bepaald of de 

te verwerven grond of object van toegevoegde waarde is voor 

de stichting. Een toekomstig positieve exploitatie is één van de 

kwantitatieve factoren.

Boerderij De Haver, Onderdendam
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Financiële instrumenten

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik 

van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling 

blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. De instelling handelt 

niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen 

om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt 

te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van 

aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele 

daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van 

de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve 

hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een 

indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten 

gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of 

marktrisico’s.

Kredietrisico

De vorderingen zijn veelal vorderingen op subsidieverstrekkers als 

provinciën, gemeenten en andere overheden. Bij deze instellingen 

is het risico dat deze posities niet zullen worden betaald gering. 

De vorderingen inzake legaten zijn opgenomen op basis van de 

ontvangen beschikkingen van de notaris.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de 

marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze 

leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele 

looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van 

de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen 

afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) 

rentefluctuaties te beheersen.

Op basis van te verwachten inkomsten en uitgaven wordt periodiek 

een liquiditeitsprognose opgesteld. Indien op basis van de 

kasstromen een tekort wordt verwacht moeten middelen aan de 

beleggingsportefeuille worden onttrokken. De afgelopen jaren is dit 

niet nodig gebleken.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële 

instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Projecten

Een project heeft voor de stichting een eenmalig karakter en 

betreft veelal natuurinrichting of restauratie van een gebouw. Voor 

de start van een project wordt een projectplan 

opgesteld. De kosten hiervoor worden gedekt 

uit de door het bestuur toegezegde bijdragen. 

Op basis van het projectplan en de hieruit 

voortvloeiende bestekken wordt een definitieve 

begroting opgesteld. 

Aan de hand van de begroting wordt veelal 

gezocht naar externe financiering van 

het project. Op basis van de ontvangen 

toezeggingen kan worden beoordeeld hoe 

hoog de eigen bijdrage van de stichting is 

aan het project. De eigen bijdrage wordt via 

besluitvorming in het managementoverleg 

door de directeur/ bestuurder toegezegd. De 

eigen bijdrage wordt mogelijk gemaakt door 

een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, 

schenkingen en legaten. De voortgang van 

het project wordt voortdurend financieel en 

inhoudelijk bewaakt door de projectleider en 

de projectadministrateur. De medewerkers 

bewaken de subsidievoorwaarden die door de 

externe financiers zijn bepaald.

Exploitatie

Ieder kwartaal wordt voor de gehele organisatie 

een financiële rapportage opgesteld waarin de 

toegezegde budgetten worden vergeleken met 

de gerealiseerde uitkomsten. Op basis van deze 

rapportage wordt een analyse opgesteld met de 

verwachte prognose voor het gehele jaar. Voor 

de budgetverantwoordelijke is de financiële 

voortgang dagelijks te raadplegen.

ICT

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Vergadering 

Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het 

Groninger Landschap moet dan voldoen aan 

de eisen van de Europese privacywetgeving. 

In het najaar van 2017 heeft Het Groninger 

Landschap een risicoanalyse en nulmeting 

informatiebeveiliging laten uitvoeren door een 

extern bureau. Op basis van de analyse en de 

nulmeting heeft het externe bureau een aantal 

verbeterpunten gerapporteerd. Het Groninger 

Landschap is begin 2018 gestart met het 

implementeren van de benodigde maatregelen. 
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Konikpaard
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Verantwoordingsverklaring goed bestuur

Het Groninger Landschap draagt het CBF-keur. Een van de 

voorwaarden: een verantwoordingsverklaring, waarin we laten zien hoe 

we invulling geven aan de volgende drie principes van het reglement 

van het CBF-keur:

	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, gevestigd te Haren, 

met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. In de 

consolidatie zijn begrepen Stichting Het Groninger Landschap, 

Stichting Weltevreden, Stichting Beheer Borgterrein Ewsum, 

Stichting Odd Fellow Huis Welgelegen en B.V. Restaurant Koetshuys 

De Ennemaborgh.

De Raad van Toezicht bestaat uit de voorzitter en leden. Belangrijke 

taak is 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, het meerjarenbeleidsplan en besluiten tot verwerving 

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, schenkers, 

sponsoren en de diverse subsidieverstrekkers. Het jaarverslag 

wordt onder meer 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. De relevante nevenfuncties 

van de leden van de Raad van Toezicht en de 

directie staan vermeld op pagina 37.

Effectiviteit en efficiency van bestedingen

Door het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan 

en meerjarenbegroting en de daaruit voortvloei-

ende jaarplannen en begrotingen geeft de directie 

richting aan de doelstellingen van 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. Deze com-

missie bestaat uit twee leden van de Raad van 

Toezicht. Het jaarverslag wordt getoetst aan het 

meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting. 

Beide plannen en het jaarverslag worden goedge-

keurd door de Raad van Toezicht.

Directie en afdelingshoofden monitoren en eva-

lueren de uitvoering van activiteiten en processen 

met behulp van de werkplannen en kwartaalrap-

portages van de betreffende afdeling. De financiële 

interne processen worden per kwartaal door mid-

del van een management rapportage volgens een 

van tevoren opgesteld schema gemonitord.

De AO-IC (administratieve organisatie en interne 

controle) wordt jaarlijks geactualiseerd en getoetst 

door de externe accountant.

Het beleggingsbeleid is primair gericht op beleg-

gingen voor de lange termijn (15 jaar en langer). 

Het vermogen wordt op een solide en defensieve 

wijze belegd. 

Het bestedingspercentage doelstelling ten op-

zichte van de som der baten is gepresenteerd op 

pagina 41.

Het percentage kosten fondsenwerving in relatie 

tot de totale geworven baten is gepresenteerd op 

pagina 41.
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Omgang met belanghebbenden

Het Groninger Landschap streeft naar een 

open dialoog met belanghebbenden die zijn 

onder te verdelen in medewerkers, vrijwilligers, 

beschermers, schenkers, relaties, bedrijven, 

overheden, particulieren, pers, landbouw- 

erfgoed, 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. 

De specifieke doelgroepen worden geïnformeerd 

met diverse communicatiemiddelen zoals het 

kwartaalblad, het jaarverslag, de website, sociale 

media, de nieuwsbrieven, de persberichten. 

Het communicatiebeleid van de stichting 

is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. 

Het beleid is gericht op het realiseren van 

optimale relaties met belanghebbenden en 

belangstellenden. Het Groninger Landschap 

wil hen gericht informeren, onder meer over 

natuur- en landschapsbelangen, 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 en 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 persbeleid 

is gericht op openheid.

Het beleid met betrekking tot fondsenwerving

Het fondsenwervingsbeleid van de stichting is gericht op 

het werven van donateurs, bedrijfsvrienden, schenkingen en 

nalatenschappen. Het doel is om zoveel mogelijk Groningers 

‘Beschermer’ van Het Groninger Landschap te laten worden. 

Wervingsacties zijn daar 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 

informatie-uitwisseling over het beleid van de stichting. Daarnaast 

wordt informatie uitgewisseld met belanghebbenden door middel 

van enquêtes en evaluaties. 

Borg Ewsum, Middelstum
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Jaarrekening 2017       (X 1.000 euro)

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 Het Groninger Landschap zijn vier 

belangrijke geldstromen te onderkennen, te weten: het structurele 

deel van de exploitatie, de aankopen, 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, beheersubsidies en inkomsten 

uit terreinen en gebouwen. 

De aankopen 

De aankopen van natuurterreinen en cultuurhistorische 

monumenten worden deels gefinancierd uit ontvangen 

subsidies van overheden. Het niet gesubsidieerde deel van deze 

aankoopkosten wordt gefinancierd uit nalatenschappen en giften 

en het door de directie bestemde deel van het eigen vermogen 

voor aankopen, 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, waaronder de Nationale Postcode Loterij. 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 en sponsoring. Deze inkomsten, die in 

continuïteit gezien een onzeker karakter hebben, worden besteed 

aan aankopen en eenmalige en bijzondere projecten. 

Reserves 

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.

Met deze wijze van financiering wordt getracht 

de continuïteit in de uitvoering van de doelstel-

lingen van de stichting en een slagvaardige en 

doeltreffende inzet van de beschikbare midde-

len, te waarborgen. Het eigen vermogen en de 

toegenomen activiteiten ten aanzien van fond-

senwerving voor projecten maken het de stich-

ting 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 bij-

dragen uit fondsen op naam. Derden kunnen 

middels deze fondsen zelf een specifieke beste-

dingsmogelijkheid bepalen. Deze bijdragen van 

derden zorgen hierdoor mede voor instandhou-

ding 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 ver-

slagjaar 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 2017 versus uitkomst 2016

Het verschil tussen het overschot van 2017 en het resultaat over 2016 kan als volgt worden verklaard:

 

Overschot 2017  674 

Resultaat 2016  -397 

Verschil  1.071 

Postitief Negatief

Hogere inkomsten uit nalatenschappen en legaten in 2017  800 

Hogere inkomsten uit giften en schenkingen in 2017  338 

Hogere inkomsten van Beschermers in 2017  62 

Hogere inkomsten, subsidies overheden, Subsidiestel Natuur en Landschap en 

en uitvoeringsprogramma Cultuur in 2017  346 

Lagere inkomsten, overige subsidies overheden, overname molens in 2016  240

Hogere inkomsten, Nationaal Restauratiefonds, onderhoudssubsidie in 2017  47 

Hogere baten als tegenprestatie voor geleverde diensten en producten in 2017  105 

Lagere inkomsten uit overige baten in 2017 (2016, teruggave waterschapslasten)   220

Lagere dotatie voorziening groot onderhoud in 2017  48 

Hogere eigen bijdrage aan projecten en aankopen in 2017   252

Hogere kosten uitbesteed werk in 2017  59 

Saldo financiële baten en lasten hoger in 2017  71 

Overige  25 

1.842 771

Verschil  1.071 

Het resultaat kan als volgt worden samengevat:

Uitkomst 2017 Begroting 2017 Uitkomst 2016

Totale baten  7.438  4.915  6.393 

Totale lasten  6.960  5.187  6.915 

Saldo voor financiële baten en lasten  478  -272  -522 

Financiële baten en lasten  196  286  125 

Overschot c.q. tekort (-/-)  674  14  -397 

Uitkomst van de staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten over 2017 sluit met 

een overschot van 674 tegenover een tekort 

397 in 2016. Over het jaar 2017 was een positief 

resultaat begroot van 14. Het overschot over 

2017 is voornamelijk het gevolg van incidentele 

baten en lasten.  De inkomsten uit nalatenschappen, legaten, 

giften, schenkingen en beheersubsidie zijn hoger dan verwacht. De 

ontvangsten uit financiële baten en lasten zijn lager dan begroot 

en in 2017 is meer geld besteed aan de realisatie van projecten en 

aankopen. 

Een uitgebreide analyse vindt u hieronder.
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Uitkomst 2017 versus begroting 2017

Het verschil tussen het overschot in 2017 en het begrote overschot voor van 2017, kan als volgt worden verklaard:

 

Overschot 2017  674 

Begroot overschot 2017  14 

Verschil  660 

Postitief Negatief

Hogere inkomsten uit nalatenschappen en legaten  1.108 

Hogere inkomsten uit giften en schenkingen  424 

Hogere inkomsten, subsidies van overheden, subsidiestelsel Natuur en Landschap  184 

Hogere inkomsten, Nationaal Restauratiefonds, onderhoudssubsidie  44 

Hogere inkomsten van Beschermers  40 

Hogere dotatie voorziening groot onderhoud   141

Hogere eigen bijdrage aan projecten en aankopen   767

Hogere kosten uitbesteed werk   163

Saldo financiële baten en lasten lager dan begroot   90

Overige  21 

1.821 1.161

Verschil  660 

Netto resultaat uit beleggingen

Het rendement in 2017 op de beleggingen was 2%, het rendement in 2016 was 1%.

Eigen bijdrage aan projecten en aankopen

De eigen bijdrage aan aankopen is nader gespecificeerd op pagina 85.

De eigen bijdrage aan projecten is nader gespecificeerd op de pagina’s 85 en 86.

Voorziening versus reserves en bestemmingsfondsen

Voor het grote onderhoud aan gebouwen, monumenten en terreinen is onder het vreemde vermogen een voorziening op-

gebouwd. 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 2018 

De geconsolideerde begroting is opgenomen op pagina 47.

Haren, 30 mei 2018

Marco Glastra

directeur
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Harssensbos, Adorp
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Geconsolideerde balans (na bestemming 
saldo) per 31 december 2017

(X 1.000 euro)

31 december 2017 31 december 2016

ACTIVA

Materiele vaste activa 1.275 1.274

Financiele vaste activa 425 425

1.700 1.699

Voorraden 32 35

Vorderingen en overlopende activa 4.596 3.777

Beleggingen 9.950 9.697

Liquide middelen 4.328 2.043

18.906 15.552

Totaal 20.606 17.251

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

- continuiteitsreserve 2.725 2.645

- bestemmingsreserves 6.655 6.108

9.380 8.753

Fondsen

- bestemmingsfondsen 2.853 2.806

12.233 11.559

Voorzieningen 3.151 3.109

Langlopende schulden 382 244

Kortlopende schulden 4.840 2.339

20.606 17.251



60

Coendersbos, Nuis
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Geconsolideerde staat van
baten en lasten over 2017 (X 1.000 euro)

Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Baten:

Baten van particulieren  2.138  555  927 

Baten van bedrijven  582  547  516 

Baten van loterijorganisaties  938  938  938 

Baten van subsidies van overheden  2.608  1.977  2.928 

Baten van andere organisaties zonder

winsstreven

 399  152  196 

Som van de geworven baten  6.665  4.169  5.505 

Baten als tegenprestatie voor de levering 

van producten en/of diensten

 769  746  664 

Overige baten  4  -  224 

Som van de baten  7.438  4.915  6.393 

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

Natuurterreinen 

- aankopen  496  25  76 

- projecten  858  850  888 

- uitvoeringskosten  1.715  1.749  1.169 

 3.069  2.624  2.133 

Cultuurhistorisch erfgoed 

- aankopen  282  33  38 

- projecten  667  69  1.282 

- uitvoeringskosten  1.148  817  1.626 

 2.097  919  2.946 

Voorlichting en educatie

- projecten  290  132  263 

- uitvoeringskosten  960  967  1.054 

 1.250  1.099  1.317 

 6.416  4.642  6.396 

Wervingskosten  194  221  227 

Kosten beheer en administratie  350  324  292 

Som van de lasten  6.960  5.187  6.915 

Saldo voor financiële baten en lasten  478  -272  -522 

Saldo financiële baten en lasten  196  286  125 

Resultaat  674  14  -397 

Resultaatbestemming 

Toevoeging/onttrekking aan:

continuïteitsreserve  80  120 

bestemmingsreserves  547  -683 

bestemmingsfondsen  47  166 

 674  -397 

* Subsidies en kosten voor projecten en aankopen worden PM begroot.        

Het is niet mogelijk om de voortgang van de realisatie van projecten en aankopen en de daarbij horende vrijval van subsidies en 

kosten specifiek te plannen. In de begroting zijn derhalve de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en een deel van de begrote 

nalatenschappen en schenkingen als beschikbare bijdrage voor projecten opgenomen.   
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Rode beuk bij Iwema Steenhuis in Niebert
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Toelichting op de geconsolideerde
jaarrekening 2017

Algemeen

Grondslagen

Als houder van het keurmerk van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving (CBF-Keur) is de jaarrekening van Het Groninger 

Landschap opgesteld en ingericht conform de Richtlijn 

Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. De jaarrekening 2017 

is opgesteld overeenkomstig de richtlijn RJ 650.

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting Het Groninger Landschap is statutair (en feitelijk) 

gevestigd te Haren, op het adres 

Rijksstraatweg 333. 

De belangrijkste activiteiten zijn beheer en instandhouding van 

natuur en cultuurhistorische gebouwen en objecten in de Provincie 

Groningen en het geven van voorlichting hierover.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 

continuïteitsveronderstelling.

Verslaggevingperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode 

van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Vergelijking met voorgaand jaar 

De cijfers over 2016 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijking met 

2017 mogelijk te maken. Het betreft de volgende herrubriceringen:

-  De stelselwijziging als gevolg van ontvangsten baten van de  

Nationale Postcode Loterij,

-  Presentatiecorrecties als gevolg van de wijzigingen in de Richtlijn 

650 omtrent de indeling van de staat van baten en lasten,

-  De cijfers 2016 van stichting Odd Fellow Huis zijn opgenomen in 

de vergelijkende cijfers, omdat per 1 januari 2017 het bestuur van 

de stichting wordt gevormd door het bestuur van Het Groninger 

Landschap.

Stelselwijziging

Baten uit loterijorganisatie

Verwerking van baten acties derden dienden onder de oude 

RJ650.417 plaats te vinden in het jaar waarin de bate uit de actie 

van derden is ontvangen dan wel door die derde is toegezegd. 

Onder de nieuwe RJ650 wordt niet meer specifiek ingegaan op de 

verwerking van baten uit nationale loterijen, wat betekent dat de 

algemeen geldende grondslag van toepassing is: 

een actief wordt verwerkt indien het waarschijn-

lijk is dat aan die post verbonden toekomstig 

economisch voordeel naar de rechtspersoon zal 

vloeien. 

Stichting Het Groninger Landschap maakte 

gebruik van de keuzemogelijkheid die met de 

oude richtlijn wordt geïmpliceerd door de ba-

ten uit de nationale loterijen te verantwoorden 

in het jaar van ontvangst (ofwel een jaar na de 

toezegging). Onder de gewijzigde RJ650 is deze 

methodiek niet meer toegestaan en wordt de 

bate in het jaar waarin deze is toegezegd te ver-

antwoorden.

Als gevolg hiervan heeft een stelselwijziging 

plaatsgevonden die retrospectief is verwerkt in 

de jaarrekening. De wijziging in de RJ650 heeft 

geleid tot een toename van de bestemmingre-

serve  van 937  per 1 januari 2016 en een toename 

van de vorderingen van EUR 937  per 1 januari 

2016. Het effect op het resultaat is nihil. 

Herzien 1-jan-16 31-dec-16

Bestemmingsreserves 6,791 6,108 

Vorderingen 4,735 3,777 

Voor wijziging 1-jan-16 31-dec-16

Bestemmingsreserves 5,854 5,171 

Vorderingen 3,798  2,840 

Verbonden rechtspersonen

Alle verbonden rechtspersonen zijn toegelicht bij 

de consolidatiekring.

Consolidatie

Consolidatie heeft voor 100% plaatsgevonden en 

er zijn geen minderheidsbelangen. De geconso-

lideerde jaarrekening is opgemaakt conform de 

Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instel-

lingen. 
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In de consolidatie zijn B.V. Restaurant Koetshuys 

De Ennemaborgh en de drie hieronder vermelde 

stichtingen opgenomen. De cijfers van de B.V. en 

stichtingen, zijn volgens genoemde richtlijnen 

vastgesteld. De directie van de B.V. en de stich-

tingen wordt gevoerd door de directie van Het 

Groninger Landschap. 

De geconsolideerde jaarrekening omvat de 

financiële gegevens van de stichting en haar 

groepsmaatschappijen en andere rechtsperso-

nen waarover overheersende zeggenschap kan 

worden uitgeoefend dan wel waarover de cen-

trale leiding bestaat. 

Nieuw verworven deelnemingen worden in de 

consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop 

beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoe-

fend. Afgestoten deelnemingen worden in de 

consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëin-

diging van deze invloed. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de on-

derlinge schulden, vorderingen en transacties 

geëlimineerd. De groepsmaatschappijen zijn 

integraal geconsolideerd, waarbij het minder-

heidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdruk-

king is gebracht. 

B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborg

Doelstelling: exploitatie van een restaurantbedrijf 

op Landgoed Ennemaborg. 

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. 

Stichting Odd Fellow Huis Welgelegen 

Doelstelling: het verwerven, beheren en in stand 

houden van monumenten in de zin van de Monumentenwet 

en deze ten dienste stellen van ethische-, culturele- en 

maatschappelijke doeleinden. 

Waarderingsgrondslagen balans 

Algemeen 

Voor zover niet nader toegelicht, zijn de activa en passiva 

gewaardeerd tegen nominale bedragen. 

Grondslagen van waardering van activa en passiva 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en pas-

siva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet 

anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de ge-

amortiseerde kostprijs, tenzij hieronder anders is vermeld. De baten 

en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrek-

king hebben. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijn-

lijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting 

zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. 

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waar-

schijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 

uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen 

en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 

oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt 

die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten 

en lasten. 

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen 

worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening 

gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het 

management het meest kritisch voor weergeven van de financiële 

positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

- de inschatting van de voorziening groot onderhoud. 
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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. 

Natuurterreinen en monumentale gebouwen 

Het Groninger Landschap schaft in het kader van haar doelstelling 

natuurterreinen en monumenten aan en houdt deze door 

middels beheer in stand. Instandhouding betekent ook dat de 

natuurterreinen en monumenten niet worden vervreemd. De 

toekomstige exploitatie van natuurgebieden en monumenten is 

negatief. Derhalve worden de natuurgebieden en monumenten 

niet gewaardeerd. 

Niet gesubsidieerde aankoopkosten worden, via de staat van 

baten en lasten, ineens ten laste van het bestemde vermogen 

voor aankopen natuurterreinen en monumentale gebouwen 

gebracht. De stichting heeft de verwerkingswijze in de toelichting 

op de investeringen uiteengezet en tevens de niet gesubsidieerde 

aankoopkosten van de investeringen in het verslagjaar vermeld. 

Machines en inventarissen 

Gewaardeerd tegen aanschaffingskosten onder aftrek van jaarlijkse 

afschrijvingen op basis van 10-33% van de aanschaffingskosten. De 

aanschaffingen vinden plaats in het kader van de doelstelling. 

Financiële vaste activa 

Hypothecaire lening 

De tot financiële vaste activa behorende vorderingen (leningen) 

worden na de eerste waardering in beginsel opgenomen tegen 

de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of 

disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk 

aan de aflossingswaarde van de vorderingen. Het betreft een 

verstrekte lening met een rentepercentage van 1%. Er is geen 

aflossingsschema overeengekomen. 

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 eerste waardering van vorderingen is tegen 

reële waarde, inclusief transactiekosten. De 

vervolgwaardering van vorderingen is tegen 

geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt 

getroffen op de vorderingen op grond van 

verwachte oninbaarheid. De te verwachten maar 

nog niet ontvangen erfstellingen en legaten 

zijn vastgesteld aan de hand van betrouwbare 

berichtgevingen over de omvang. 

Effecten en overige beleggingen 

De aandelen en bedrijfsobligaties worden 

gewaardeerd op marktwaarde. Binnen het 

mandaat van de vermogensbeheerders kunnen 

liquide middelen worden aangehouden. Die 

liquide middelen worden aangehouden onder 

de overige beleggingen.

Liquide middelen 

De liquide middelen betreffen vrij opneembare 

banktegoeden en worden gewaardeerd op 

nominale waarde. 

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 

kosten van de werkorganisatie. 

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. 
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Bestemming saldo baten en lasten

De bestemming van het saldo baten en lasten 

geschiedt conform het besluit van de directie en 

is opgenomen als toelichting op de geconsoli-

deerde staat van baten en lasten over 2017.

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 

afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk 

is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk 

is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze 

is te schatten. De opbouw van de voorziening is 

niet contant gemaakt. 

Wanneer verplichtingen naar verwachting 

door een derde zullen worden vergoed, wordt 

deze vergoeding als een actief in de balans 

opgenomen indien het waarschijnlijk is dat 

deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 

afwikkeling van de verplichting. 

Groot onderhoud cultuurhistorisch erfgoed 

Voor verwachte kosten inzake onderhoud van 

cultuurhistorisch erfgoed is een voorziening 

gevormd, gebaseerd op een meerjarenonder-

houdsplan voor de komende 50 jaar. 

Groot onderhoud natuurreservaten 

Voor verwachte kosten inzake grote onderhouds-werkzaamheden 

in de natuurreservaten is een voorziening gevormd, gebaseerd op 

een meerjarenonderhoudsplan voor de komende 10 tot 20 jaar. 

Schulden 

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen 

met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende 

schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 

reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de 

lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds 

vermelde waarderingsgrondslagen. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop 

deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verlie-

zen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden 

verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 

Westerkwartier
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Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn gecon-

stateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 

De baten uit loterijen waarin begrepen de opbrengst uit de Natio-

nale 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 om-

vang met een redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld. 

Bestedingen, subsidies en particuliere bijdragen met betrekking 

tot natuurontwikkeling-, cultuurhistorisch erfgoed- en openstel-

lingsprojecten worden toegerekend op basis van voortgang van het 

project. 

De overige bestedingen worden verantwoord in het jaar waarin de 

verplichting is aangegaan. 

Baten van particulieren 

De baten van particulieren bevatten de ontvangsten van leden en 

niet-leden middels donaties, nalatenschappen, legaten en schen-

kingen.

Baten van bedrijven 

De baten van bedrijven bevatten de ontvangsten van bedrijven voor 

de realisatie van projecten en aankopen en het onderhoud van na-

tuur en gebouwen. 

Baten van loterijorganisaties 

De baten die hieronder worden verantwoord bevatten de ontvang-

sten van de Nationale Postcode Loterij. 

Baten van subsidies van overheden 

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen 

als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat 

dat zij zullen worden ontvangen en dat zal worden voldaan aan de 

daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van 

door de instelling gemaakte kosten worden als opbrengsten in de 

winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die 

waarin de kosten worden gemaakt. 

Baten van andere organisaties zonder winststreven  

De baten van andere organisaties zonder winststreven bevatten 

de baten die zijn ontvangen van stichtingen en fondsen zonder 

winststreven voor de realisatie van de projecten en aankopen en het 

onderhoud van natuur en gebouwen. 

Saldo financiële baten en lasten 

Het saldo financiële baten en lasten is het saldo tussen de directe 

baten uit beleggingen, de ongerealiseerde koersresultaten en de 

kosten voor beleggingen. 

De directe baten uit beleggingen betreffen de 

ontvangen dividenden en interest van effecten 

alsmede de rente op banktegoeden. 

De ongerealiseerde en de gerealiseerde koers-

resultaten uit beleggingen worden hier verant-

woord. Voor het ongerealiseerde deel van de 

koersresultaten wordt een bestemmingsreserve 

gevormd.

Kosten beheer en administratie 

De kosten voor beheer en administratie bestaan 

uit de kosten van de directie en de administratie. 

Het Groninger Landschap hanteert bij de 

vaststelling van deze kosten de aanbevelingen 

van de Vereniging Fondsenwervende 

Instellingen. 

Personele kosten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op 

grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 

de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd 

zijn aan werknemers. 

Pensioenen 

De aan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de 

Landbouw te betalen premie wordt als last in de 

winst-en-verliesrekening verantwoord en, voor 

zover de aan het Bedrijfspensioenfonds voor de 

Landbouw te betalen premie nog niet is voldaan, 

als verplichting op de balans opgenomen. 

Het Groninger Landschap heeft geen verplich-

ting tot het doen van aanvullende bijdragen in 

het geval van een tekort bij het Bedrijfspensi-

oenfonds voor de Landbouw, anders dan het 

voldoen van toekomstig hogere premiebijdra-

gen. Om deze reden worden de op een periode 

betrekking hebbende premiebijdragen in die 

periode ten laste van het resultaat gebracht.  
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Toelichting op de geconsolideerde balans
per 31 december 2017          (X 1.000 euro)

Materiële vaste activa 
Bedrijfsmiddelen

Kantoorgebouw

Het kantoorgebouw is in gebruik voor de bedrijfsvoering. Dit betreft het kantoorgebouw aan de Rijksstraatweg 333 te Haren.

Direct in gebruik voor de doelstelling

De machines, inventaris en de natuurterreinen en opstallen zijn in gebruik voor de doelstelling.

Natuurterreinen en opstallen

Aankopen natuurgebieden

In 2017 is 80 hectare natuurgebied verworven

Reitdiepgebied   25 hectare

Dollard    21 hectare

Hunzedal    31 hectare

Zuidelijk Westerkwartier   1   hectare

Ennemaborg    2   hectare 

Monumenten

In 2017 zijn de onderstaande monumenten 

verworven;

 Boerderij Occo Reintiesheerd Stedum 

 Boerderij De Haver  Onderdendam

 Boerderij Melkema  Huizinge 

 Boerderij Mellemaheerd Nieuweschans

Kantoor-

gebouw

Machines en 

inventarissen

Natuurterreinen 

en opstallen
Totaal

Cum. aanschaffingskosten 1 jan 2017  1.485  851  -  2.336 

Cum. afschrijvingen 1 jan 2017  -415  -647  -  -1.062 

Boekwaarde 1 januari 2017  1.070  204  -  1.274 

Investeringen  -  113  778  891 

Ontvangen subsidies  -  -  -  - 

Eigen bijdrage  -  -  -778  -778 

Afschrijving 2017  -30  -82  -  -112 

Totaal mutaties  -30  31  -  1 

Boekwaarde per 31 december 2017  1.040  235  -  1.275 

Als volgt gespecificeerd:

Cum. aanschaffingskosten t/m 2017  1.485  874  -  2.359 

Cum. afschrijvingen t/m 2017  -445  -639  -  -1.084 

Boekwaarde per 31 december 2017  1.040  235  -  1.275 

31-12-2017 31-12-2016

Hypothecaire lening 425 425

Totaal 425 425

 

Het verloop in 2017 is als volgt: 

De eigen bijdrage aan aankopen van natuurterreinen en opstallen in 2016 was 78.

Financiële vaste activa
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Hypothecaire lening 

De lening is verstrekt in het kader van de doelstelling.  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 aan een agrariër een hypothecaire lening van 425 verstrekt met 

als onderpand een gebouw. Het betreft een lening met een rentepercentage van 1%, er is geen aflossingsschema overeen-

gekomen. 

Voorraden

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

De voorraden worden ingezet in het kader van de doelstelling. 

Vorderingen

Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen 31-12-2017 31-12-2016

Aankoopsubsidies  74  100 

Belastingen en sociale premies  19  20 

Subsidie - beheer  1.609  1.295 

Interest  115  137 

Huren, pachten  12  18 

Projecten in uitvoering  72  13 

Projectsubsidies  1.127  999 

Onderhoudssubsidie  170  163 

Erfstellingen en legaten  396  3 

Baten van loterijorganisaties  938  938 

Diversen  64  91 

Totaal  4.596  3.777 

Te vorderen subsidies projecten: 31-12-2017 31-12-2016

Project restauratie boerderij De Paddepoel  320  285 

Project oeverlanden Zuidlaardermeer  180  482 

Project Atlantikwall  76  83 

Project Klutenplas  46  46 

Project Coendersborg, restauratie en inrichting  60  60 

Project Luchtwachttoren 7O1  205  - 

Project natuurverbetering Polder Breebaart  100  - 

Overige projecten  140  43 

Totaal  1.127  999 

De te vorderen subsidies hebben betrekking op (deels) afgeronde projecten.  Het project boerderij De Paddepoel, Oever-

landen Zuidlaardemeer, Klutenplas, Coendersborg en Luchtwachttoren 7O1 zijn in het eerste en tweede kwartaal van 2018 

afgerekend. De beheersubsidie betreft de te ontvangen subsidies van de Provincie Groningen. De subsidie Natuur- en Land-

schapsbeheer (SNL) wordt jaarlijks achteraf ontvangen en is voor 2017 vastgesteld op 1.609. 

Onder de kortlopende vorderingen staan vorderingen met een looptijd van minder dan 1 jaar verantwoord. Vorderingen die 

betrekking hebben op jaren gelegen na één jaar na balansdatum zijn verwerkt onder de financiële vaste activa. 

Projectsubsidies
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  Beleggingen

31-12-2017 31-12-2016

Spaarrekeningen  1.207 12,1%  812 8,4%

Obligaties  5.737 57,7%  5.791 59,7%

Aandelen  3.006 30,2%  3.094 31,9%

Totaal  9.950  9.697 

In 2017 is de verdeling van het belegde vermogen conform het vastgestelde beleggingsbeleid uitgevoerd. Het vermogensbe-

heer 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.

Bovenstaande effectenportefeuille wordt volledig ingezet voor de financiering van activiteiten ten behoeve van de doelstelling.

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid is primair gericht op beleggingen voor de lange termijn (15 jaar en langer). De belegging van het ver-

mogen zal op solide en defensieve wijze geschieden, waarbij de verdeling van het te beleggen vermogen tussen de verschil-

lende categorieën als volgt wordt samengesteld:

Asset Allocatie (defensief) weging

neutraal min. max.

• Risicodragende beleggingen 30,0 % 20,0 % 40,0 %

• Risicomijdende beleggingen 70,0 % 60,0 % 80,0 %

Totaal 100,0%

 

Spaarrekeningen Obligaties Aandelen Totaal

Stand per 1 januari 2017  812  5.791  3.094  9.697 

Aankopen  395  696  505  1.596 

Verkopen / mutaties  -  -611  -784  -1.395 

Ongerealiseerde waardeverschillen  -  -139  191  52 

Stand per 31 december 2017  1.207  5.737  3.006  9.950 

   Liquide middelen

31-dec-17 31-dec-16

Banken spaarrekeningen  4.081  1.656 

Banken rekening-courant  241  380 

Kasmiddelen  6  7 

Totaal  4.328  2.043 
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Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve is bestemd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting  ook 

in de toekomst aan de lopende verplichtingen kan worden voldaan. De termijn voor het ingeschatte risico is gebaseerd op 

lopende verplichtingen en vastgesteld op een termijn van 1 jaar. De continuïteitsreserve is daarom per 31 december 2017 

vastgesteld op 1 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De kosten voor de werkorganisatie betreffen kosten voor 

personeel, kantoor en algemene kosten en de belastingen. De hoogte van de continuïteitsreserve valt binnen de omvang die 

door de directie is vastgesteld namelijk tenminste 1 maal en maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten voor de werkorganisatie. 

Reserves 

Het verloop over 2017 is als volgt: 

Stand per        

31-dec-2016

Toegevoegd Onttrokken Stand per        

31-dec-2017

Continuïteitsreserve  2.645  80  -  2.725 

Bestemmingsreserves  6.108 2.353  1.806  6.655 

Totaal  8.753  2.433  1.806  9.380 

Bestemmingsreserves 

Het verloop over 2017 is als volgt:

Stand per       

 31-dec-2016

Toegevoegd Onttrokken Stand per        

31-dec-2017

Projecten in het kader van de doelstelling  1.148  408  737  819 

Projecten fondsenwerving  30  -  -  30 

Aankoop natuurterreinen en 

monumentale gebouwen

 2.763  1.832  827  3.768 

Reserve activa bedrijfsvoering  1.070  -  30  1.040 

Reserve activa doelstelling  239  113  85  267 

Reserve waardeverschillen effecten  858  -  127  731 

Totaal  6.108  2.353  1.806  6.655 

Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is aangegeven 

door de directie. 

Fondsen

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de fondsen is aangegeven door derden. 

Het verloop over 2017 is als volgt: 

Stand per        

31-dec-2016

Toegevoegd Onttrokken Stand per        

31-dec-2017

C.P. Sikkemafonds  156  -  -  156 

Fonds wintervoeding  2  -  -  2 

Waterconvenantsfonds  1.821  454  368  1.907 

Kikkomanfonds  5  20  22  3 

Mulder Premie Fonds  708  -  27  681 

Het Blauwe Kleifonds  114  40  50  104 

Totaal  2.806  514  467  2.853 
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Voorzieningen 

Het verloop over 2017 is als volgt:

Stand per       

 31-dec-2016

Dotaties Ontrokken Stand per        

31-dec-2017

Voorziening g.o.h. cultuurhistorisch erfgoed  3.048  226  218  3.056 

Voorziening g.o.h. natuurreservaten  61  34  -  95 

Totaal  3.109  260  218  3.151 

Het C.P. Sikkemafonds is bestemd voor niet gesubsidieerde aankopen van kwelders.

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 2017 is 368 besteed aan aankopen, projecten en onderhoud in het 

Zuidlaardermeergebied.

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 2017 is een nieuwe 

overeenkomst met Kikkoman Foods Europe B.V. overeengekomen voor een periode van 5 jaar. Kikkoman Foods Europe B.V. 

stelt op basis van dezelfde voorwaarden voor deze periode een bijdrage van 20 per jaar ter beschikking. In 2017 is 22 besteed 

aan beheerkosten.

Het Blauwe Kleifonds is bestemd voor de aankoop van natuurterreinen. In 2014 is een nieuwe schenkingsovereenkomst 

ontvangen voor een periode van 5 jaar. De jaarlijkse schenking is 40 per jaar, in 2017 is 50 aan het fonds onttrokken voor de 

bijdrage aan het project restauratie Luchtwachttoren 7O1. 

Het Mulder Premie Fonds is bestemd voor het herstel en het behoud van cultuurhistorische waarden en 

landschapselementen in het landelijk Gorecht-gebied.  In 2017 is 27 besteed aan beheerkosten.

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. Voor 2018 wordt verwacht dat 154 uit de voorziening 

wordt ingezet voor groot onderhoud. 

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. Voor 2018 worden vanuit de voorziening geen uitga-

ven verwacht. 

Hypotheek 

Stichting Nationaal 

Restauratiefonds

Particuliere 

lening

Totaal 

langlopende 

schulden

Stand per 31 december 2016  252  -  252 

Opgenomen leningen  -  245  245 

Afgelost in 2017  -8  -49  -57 

 244  196  440 

Aflossingen 2018, schulden op korte termijn  -9  -49  -58 

Stand per 31 december 2017  235  147  382

Langlopende schulden  

Het verloop over 2017 is als volgt:
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31-12-2017 31-12-2016

Binnen één jaar vervallende aflossingen op langlopende schulden  58  8 

Vooruitontvangen donaties en schenkingen  67  506 

Belastingen en sociale premies  815  77 

Salarissen en personeelskosten  103  102 

Projecten  3.466  964 

Crediteuren  199  203 

Vooruitontvangen huren  53  53 

Nog te ontvangen facturen  69  339 

Diversen  10  87 

Totaal  4.840  2.339 

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. 

Onder de kortlopende schulden voor projecten is de bijdrage van de NAM voor het onderhoud van  boerderij De Haver (On-

derdendam), boerderij Occo Reintiesheerd (Stedum) en Plaats Melkema (Huizinge) opgenomen. 

Alhoewel de bijdrage een langlopend karakter heeft, wordt de bijdrage gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 

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.

Particuliere lening 

Betreft een in 2017 verstrekte lening voor de verwerving van boerderij Mellemaheerd in Nieuweschans. Het betreft een le-

ning met een looptijd van 5 jaar, met jaarlijks gelijke termijnen. De aflossing van de lening evenals de verschuldigde rente 

van 2% wordt in 5 jaar jaarlijkse gelijke termijnen door de voorgaande eigenaar geschonken. De schenking van de eerste 

aflossing in 2017 is onder schenkingen van particulieren verantwoord. 

Schulden op korte termijn

Het verloop over 2017 is als volgt:

Financiële instrumenten

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling 

blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het 

kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen 

verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de 

desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een 

indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de 

krediet- of marktrisico’s.
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Kredietrisico

De vorderingen zijn veelal vorderingen op subsidieverstrekkers als Provincie Groningen, gemeenten en andere overheden. 

Bij deze instellingen is het risico dat deze posities niet zullen worden betaald gering. De vorderingen inzake legaten zijn 

opgenomen op basis van de ontvangen beschikkingen van de notaris.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij 

deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het 

einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om 

(tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, 

liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Vaartocht Dollard
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Westerkwartier
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Toelichting op de geconsolideerde staat van
baten en lasten over 2017      (X 1.000 euro)

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Contributies Beschermers 370 330 308

Giften en schenkingen 524 100 186

Nalatenschap en legaten 1.233 125 433

Projectbijdragen particulieren 11 - -

Totaal 2.138 555 927

Schenkingen 

Onder schenkingen is 40 opgenomen als schenking voor Het Blauwe Kleifonds. Voor een nadere toelichting zie pagina 72 

en 73 onder Fondsen. 

In 2016 is een bedrag van 500 ontvangen voor de aankoop van natuur in het Reitdiepgebied in 2017. Daarom is onder 

schenkingen 100 verantwoord in 2016 en 400 in 2017. 

Projectbijdragen voor particulieren

Betreft bijdragen door particulieren voor projecten. Voor een nadere toelichting zie pagina 86 subsidies en bijdragen projecten. 

Baten van bedrijven

In het boekjaar zijn van bedrijven de onderstaande bijdragen ontvangen:

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Contributies vrienden 40 45 37

Waterbedrijf Groningen - Waterconvenantsfonds 454 454 454

Kikkoman Foods Europe - Kikkomanfonds 20 20 20

Bedrijven, bijdragen beheer - 28 -

Bedrijven, bijdragen projecten 68 - 5

Totaal 582 547 516

 

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Projecten

Bijdrage Nationale Postcode Loterij 938 938 938

Totaal 938 938 938

 

Projectbijdragen voor bedrijven

Betreft bijdragen voor projecten door bedrijven. Voor een nadere toelichting zie pagina 84 subsidies en bijdragen projecten. 

Baten van loterijorganisaties

In het boekjaar is de onderstaande bijdrage ontvangen:

Baten
Baten van particulieren

In het boekjaar zijn van particulieren de onderstaande bijdragen ontvangen:
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Nationale Postcode Loterij

In 2015 is een nieuw  contract tussen LandschappenNL (het samenwerkingsverband van de 12 provinciale landschappen) en 

de Nationale Postcode Loterij afgesloten voor een periode van 5 jaar.  LandschappenNL 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 2016 

938 ontvangen. Het aan LandschappenNL uit te keren bedrag wordt jaarlijks door de Nationale Postcode Loterij bepaald.

Sinds 1996 worden de provinciale landschappen gesteund door de Nationale Postcode Loterij. De bijdragen zijn van groot 

belang en stellen de landschappen al jarenlang in staat om talrijke natuurprojecten te realiseren. 

Baten van subsidies van overheden

In het boekjaar zijn door overheden de volgende subsidies verstrekt:

Grauwe gans

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Incidentele subsidies

Verwerving natuurterreinen  -  p.m.  36 

Projecten  439  p.m.  839 

 439  p.m.  875 

Structurele subsidies

Provincie Groningen, Subsidiestelsel Natuur en Landschap  1.609  1.425  1.303 

Provincie Groningen, beheersubsidie Kwelders  67  58  61 

Budgetsubsidie, Provincie Groningen  430  430  430 

Subsidie uitvoeringsprogeramma Cultuur, Provincie Groningen  40  40  - 

Gemeentelijke onderhoudssubsidie molens *  19  24  259 

Overige  4  -  - 

 2.169  1.977  2.053 

Totaal  2.608  1.977  2.928 

 
* Het Groninger Landschap heeft  in 2016 3 molens overgenomen van de gemeente Loppersum -  molen De Hoop,  molen De Leeuw en molen De Stormvogel. Voor 

het toekomstige onderhoud van de molens is van de gemeente een eenmalige bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is toegevoegd aan de voorziening voor groot 

onderhoud cultuurhistorisch erfgoed. 
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Baten van andere organisaties zonder winststreven

In het boekjaar zijn door organisaties zonder winststreven de volgende bijdragen verstrekt:

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Nationaal Restauratiefonds 153 109 106

J.B. Scholtenfonds, bijdrage onderhoud molens 47 43 47

Projectbijdragen

Prins Bernhard Cultuurfonds 169 - 38

J.B. Scholtenfonds 20 - -

Stichting Menterheem 9 - -

Overige fondsen 1 - 5

Totaal 399 152 196

 

Fondsen, bijdrage onderhoud molens

Voor het jaarlijkse onderhoud van de molens wordt voor 2017 van het J.B. Scholtenfonds een bijdrage ontvangen.

Projectbijdragen

Betreft bijdragen voor projecten door stichtingen en fondsen. Voor een nadere toelichting zie pagina 84 subsidies en 

bijdragen projecten. 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

De opbrengsten zijn als volgt te specificeren:

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Huren, pachten en overige producten terreinbeheer  755  735  646 

Resultaat (bruto) horeca voorzieningen  14  11  18 

Totaal  769  746  664 

Huren, pachten en overige producten terreinbeheer

Werkelijk 2017 Werkelijk 2016

Netto omzet                  820                  724 

Kostprijs                   -65                   -78 

Totaal                  755                  646 

Resultaat (bruto) horeca voorzieningen

Werkelijk 2017 Werkelijk 2016

Netto omzet                    24                    28 

Kostprijs                   -10                   -10 

Totaal                    14                    18 

Resultaat horeca voorzieningen

Het verantwoorde resultaat zijn de bruto inkomsten uit het horecabedrijf restaurant Koetshuys De Ennemaborgh. 

Overige baten

Van het Waterschap is in 2016 over de periode 2009-2014 een teruggave waterschapslasten ontvangen van 181.
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Werkelijk 2017 Werkelijk 2016

Spaarrekeningen

Rente  2  7 

Obligaties

Rente  156  179 

Koersresultaat  -11  14 

Niet-gerealiseerde waardeverschillen  -139  -44 

 6  149 

Aandelen

Dividend  61  78 

Koersresultaat  19  -99 

Niet-gerealiseerde waardeverschillen  191  65 

 271  44 

Rente ontvangen overig  4  5 

Rente op banktegoeden  -  - 

Totaal resultaat uit beleggingen  283  205 

Kosten van beleggingen - 

staat verdeling kosten naar bestemming

Personeelskosten  -17  -14 

Uitbesteed werk: beheer beleggingsportefeuille  -61  -57 

Uitbesteed werk: bewaar-, transactie en financieringskosten  -5  -4 

Rente lening, overige betaalde rente  -4  -5 

Totale kosten van beleggingen  -87  -80 

Saldo financiële baten en lasten  196  125 

Saldo financiële baten en lasten

Het saldo uit financiële baten en lasten kan als volgt worden gespecificeerd:

Het rendement in 2017 op de beleggingen was 2,0%, het rendement in 2016 was 1,3%.

Het gemiddelde netto rendement over de jaren 2015 tot en met 2017 is 2,4%.
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Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Totaal bestedingen aan de doelstelling  6.416  4.642  6.396 

Som der baten  7.438  4.915  6.393 

Som der lasten  6.960  5.187  6.915 

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der baten 86% 94% 100%

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der lasten 92% 89% 92%

 

Bestedingspercentage

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie tot de totale baten procentueel 

weergegeven.

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 2017 bedroeg het percentage 4,7%, over de jaren 2015 tot en met 2017 was het 

gemiddelde 4,6%.

Kiekkaaste aan de DollardG
er

t 
R

o
el

fs
em

a



82

Geelgors
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Molen De Lelie, Eenrum

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.

Aankopen en verwervingen

In 2017 is 80 hectare natuurgebied en een aantal monumenten verworven.

Voor een nadere specificatie zie pagina 69 onder “direct in gebruik voor de doelstelling”.  
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Aankopen Kosten Subsidies & bijdragen Eigen bijdrage

Directe kosten verwerving natuurterreinen  468  -  468 

Directe kosten verwerving culthistorisch erfgoed  250  -  250 

Indirecte kosten - personeelskosten verwerving  60  -  60 

Totaal aankopen natuurterreinen en erfgoed 2017  778  -  778 

Projecten 
Projecten natuurterreinen

Afgerond

Revitalisering oeverlanden Zuidlaardermeer  280  231  49 

Verbetering houtsingellandschap en tuin Iwema Steenhuis  38  17  21 

Bolmeer herstel Pingorüine  9  6  3 

Harener Wildernis II  77  50  27 

Predatieonderzoek Medenertilsterpolder  6  -  6 

Overige projecten  33  -  33 

In uitvoering

Polder Breebaart  113  81  32 

Voorbereiding Deikum  29  29 

Groote en Kleine Polder  16  9  7 

Onderzoek krabbenscheer en groene glazenmaker  10  7  3 

Overige projecten  25  -  25 

Directe kosten - projectmedewerkers natuurterreinen  128  -  128 

Indirecte kosten - personeelskosten begeleiding projecten  94  -  94 

 858  401  457 

Projecten cultuurhistorisch erfgoed

Afgerond

Restauratie Boerderij de Paddepoel  83  35  48 

Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen  339  212  127 

Vernieuwing Hertenkamp Ennemaborg  40  -  40 

Inrichting Coendersborg  -9  -  -9 

In uitvoering

Restauratie boerderij Klein Garnwerd  92  -  92 

Atlantikwall  3  -7  10 

Restauratie Molen Hollands Welvaart  67  62  5 

Overige projecten  3  7  -4 

Indirecte kosten - personeelskosten begeleiding projecten  49  -  49 

 667  309  358 

Projecten voorlichting en communicatie

Expeditie Kerstvloed 1717  33  -  33 

Jeugdeducatie, projectmedewerker, uitbesteed werk  49  6  43 

Parkeervoorziening Bezoekerscentrum Reitdiep  40  -  40 

Herinrichting Bezoekerscentrum Reitdiep  67  67 

Overige projecten  8  1  7 

Directe kosten - projectmedewerkers  70  -  70 

Indirecte kosten - personeelskosten begeleiding projecten  23  -  23 

 290  7  283 

Totaal projecten 2017  1.815  717  1.098 

Totaal aankopen en projecten 2017  2.593  717  1.876 

Totaal aankopen en projecten 2016  2.547  923  1.624 

Projecten en aankopen in het kader van de doelstelling 
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Totalen

Baten van

particulieren

Baten van

bedrijven

Baten

loterij 

organisaties

Subsidies

van 

overheden

Baten

organisaties 

zonder 

winststreven

Revitalisering oeverlanden 

Zuidlaardermeer 231

Provincie Groningen 201

Prins Bernard Cultuurfonds 15

Kikkoman Foods 15

Polder Breebaart 81

Provincie Groningen 29

Waddenfonds 52

Restauratie boerderij de Paddepoel 35

Provincie Groningen 35

Atlantikwall -7

Provincie Groningen -7

Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen 212

Provincie Groningen 49

Prins Bernhard Cultuurfonds 97

J.B. Scholtenfonds 10

NAM 45

Overige sponsoren 11

Harener Wildernis II 50

Prins Bernhard Cultuurfonds 50

Iwema Steenhuis en Bolmeer 23

Provincie Groningen 23

Restauratie molen Hollands Welvaart 62

Provincie Groningen 52

J.B. Scholtenfonds 10

Onderzoek Krabbenscheer en Groene 

Glazenmaker 7

Provincie Drenthe 5

Diverse bedrijven 2

Groote en Kleine polder 9

Stichting Menterheem 9

Jeugdeducatie 6

Diverse bedrijven 6

Overige projecten 8

Prins Bernhard Cultuurfonds 7

Loket Leefbaarheid 1

717 11 68 - 439 199

Nationale Postcode Loterij 938 938

Totaal ontvangen bijdragen voor 

projecten 1.655 11 68 938 439 199

Eigen bijdragen projecten 160

Totale projectkosten 2017 1.815

Subsidies en bijdragen projecten
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Eigen bijdrage projecten

De eigen bijdragen aan projecten worden mogelijk gemaakt door de ontvangen bijdragen van de Nationale Postcode 

Loterij, Vrienden van Het Groninger Landschap, het Waterconvenantsfonds, nalatenschappen en legaten en schenkingen.

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. 

Personeelskosten 

De kosten zijn als volgt te specificeren:

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Lonen en salarissen  1.381  1.379  1.386 

Inhuur personeel  95  -  70 

Pensioen- en werknemersverzekeringen  373  439  411 

Reiskosten woon-werk  36  44  37 

Kleding personeel en vrijwillig medewerkers  32  51  38 

Overige personeelskosten  13  12  16 

Totaal  1.930  1.925  1.958 

 

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Kantoorkosten  216  210  242 

Contributie De Landschappen  54  61  56 

Huisvestingskosten  132  125  128 

Assurantiekosten  78  77  74 

Totaal 480  473 500

 

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:
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Publiciteit en communicatie 

Onder de kosten voor publiciteit en communicatie zijn begrepen de uitgaven voor het kwartaalblad 

“De Golden Raand”. 

Wervingskosten

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Personeelskosten  94  97  93 

Uitbestede werkzaamheden, directe wervingskosten  8  6  15 

Kantoor- en algemene kosten  68  80  72 

Publiciteit en communicatie  21  35  44 

Reis, verblijf- en overige kosten  3  3  3 

Totaal  194  221  227 

 

2017 2016

Directie  1,0 fte   1,0 fte  

Afdeling bedrijfsvoering en staf  8,4 fte  8,1 fte 

Afdeling terreinbeheer 9,4 fte  9,9 fte 

Afdeling erfgoed  3,8 fte  3,7 fte 

Afdeling communicatie  4,3 fte  4,5 fte 

 

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Som van de geworven baten 6.665  4.169  5.505 

Wervingskosten  194  221  227 

Kostenpercentage fondsenwerving  3%  5%  4% 

 

Percentage kosten (fondsen)werving

Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie tot de totale baten procentueel 

weergegeven.

De kosten betreffen activiteiten voor het werven van baten van particulieren, bedrijven, loterijorganisatie, overheden en orga-

nisaties zonder winststreven. 

Personeelsbestand

Het aantal fte in 2017 bedroeg 26,9. Over 2016 bedroeg het aantal fte 27,2.

De medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen:

Organogram

Zie pagina 36.
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Functie Directeur

Dienstverband

Aard onbepaalde tijd

Uren 37,0

Parttime percentage 100%

Periode jan 17 t/m dec 17

Beloning (in euro’s)

Jaarinkomen:

Bruto loon 89.919

Vakantiegeld 7.114

Totaal jaarinkomen 97.033

SV lasten werkgeversdeel 12,767

Pensioenlasten werkgeversdeel 17.063

Belastbare km-vergoeding 870

Vergoeding woon-werk 790

Totaal overige lasten en vergoedingen 31.490

Totale beloning 2017 128.523

Totale beloning 2016 126.862

Beloning leden Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden belangeloos. Stichting Het Groninger Landschap ver-

strekt 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 belo-

ningscomponenten vastgesteld. Het beloningsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2017. 

Bij de bepaling van het beloningsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de regeling CAO Bos en Natuur, onderne-

mingsdeel De Landschappen toegepast. 

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. 
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31 december 2017 31 december 2016

ACTIVA

Materiële vaste activa 1.266 1.266

Financiële vaste activa 425 425

1.691 1.691

Voorraden 32 33

Vorderingen en overlopende activa 4.628 3.821

Beleggingen 9.950 9.697

Liquide middelen 4.276 1.743

18.886 15.294

Totaal 20.577 16.985

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

• Continuïteitsreserve 2.725 2.645

• Bestemmingsreserve 6.437 5.834

9.162 8.479

Fondsen

• Bestemmingsfonds(en) 2.853 2.806

12.015 11.285

Voorzieningen 2.986 2.939

Langlopende schulden 382 244

Kortlopende schulden 5.194 2.517

Totaal 20.577 16.985

    

Enkelvoudige balans (na bestemming saldo) 
per 31 december 2017         ( x 1.000 euro)
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Enkelvoudige staat van baten en lasten 2017
           ( x 1.000 euro)

Werkelijk 2017 Werkelijk 2016

Baten:

Baten van particulieren 2.138 927

Baten van bedrijven 582 516

Baten van loterijorganisaties 938 938

Baten van subsidies van overheden 2.604 2.928

Baten van andere organisaties zonder winststreven 390 196

Som van de geworven baten 6.652 5.505

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 

en/of diensten

645 549

Overige baten 4 224

Som van de baten 7.301 6.278

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

Natuurterreinen

Aankopen 496 76

Projecten 858 888

Uitvoeringskosten 1.663 1.136

3.017 2.100

Cultuurhistorisch erfgoed

Aankopen 282 38

Projecten 667 1.282

Uitvoeringskosten 1.015 1.541

1.964 2.861

Voorlichting en educatie

Projecten 290 263

Uitvoeringskosten 914 990

1.204 1.253

6.185 6.214

Wervingskosten 195 227

Kosten beheer en administratie 350 292

Som van de lasten 6.730 6.733

Resultaat deelneming -32 -48

Saldo voor financiële baten en lasten 539 -503

Saldo financiële baten en lasten 191 122

Resultaat 730 -381

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve 80 120

Bestemmingsreserve 603 -667

Bestemmingsfondsen 47 166

730 -381

* Subsidies en kosten voor projecten en aankopen worden PM begroot. Het is niet mogelijk om de voortgang van de realisatie van projecten en aankopen en de 

daarbij horende vrijval van subsidies en kosten specifiek te plannen. In de begroting zijn derhalve de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en een deel van de 

begrote nalatenschappen en schenkingen als beschikbare bijdrage voor projecten opgenomen.   
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Excursie Dollard
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Algemeen

Voor de waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de grondslagen zoals gepresenteerd onder de geconsolideerde jaar-

rekening. 

Grondslagen

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaar-

deerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Indien waardering tegen nettover-

mogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie niet kan worden verkregen, wordt de deel-

neming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen.

Bij de bepaling van de netto vermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de onderneming gehanteerd. 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Een aandeel in de winst van de 

deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en voor zover het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is in-

gelopen. Wanneer de onderneming geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de betreffende deelneming of de 

feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor zijn aandeel) in staat te stellen tot betaling van haar schulden. De negatieve 

waarde van de deelneming wordt primair ten laste van de vorderingen op de betreffende deelneming gebracht en voor het 

restant opgenomen onder de schulden. 

B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborg

Doelstelling: exploitatie van een restaurantbedrijf op het landgoed De Ennemaborg.

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 onder-

steuning, waar en voor zover zulks mogelijk is; voor de huisvesting komen inzonderheid inwoners of oud-inwoners der ge-

meente Haren in aanmerking. 

Stichting Odd Fellow Huis Welgelegen 

Doelstelling: het verwerven, beheren en in stand houden van monumenten in de zin van de Monumentenwet en deze ten 

dienste stellen van ethische-, culturele- en maatschappelijke doeleinden. 

Deelnemingen

Vermogen 2017     Resultaat 2017 Vermogen 2016

Deelneming B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh -314 -32 -282

Eigen vermogen

Vermogen 2017 Resultaat 2017 Vermogen 2016

Eigen vermogen Stichting Het Groninger Landschap enkelvoudig 12.015 730 11,285

Eigen vermogen Stichting Beheer Borgterrein Ewsum 14 -15 29

Eigen vermogen Stichting Weltevreden 238 -7 245

Eigen vermogen Stichting Old Fellow Huis Welgelegen -34 -34 -

Eigen vermogen geconsolideerd 12.233 674 11.559

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 
van Stichting Het Groninger Landschap 
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Voor nadere toelichting op de balansposten alsmede de staat van baten en lasten wordt gezien het minimale aandeel van 

de deelneming en stichtingen verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Haren,  30 mei 2018

Directeur Marco Glastra

Raad van Toezicht Janny Vlietstra, voorzitter

 Jan Jaap Hooft, vice voorzitter

 Peter Bakker, lid

 Raymond Klaassen, lid

 Sies Woltjer, lid Financiële Audit Commissie

 Bert Scholtens, lid Financiële Audit Commissie

 Natasja Lubbers, lid

 

Ennemaborg
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: de Raad van Toezicht en directie van Stichting Het Groninger Landschap

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Het Groninger Landschap (hierna ‘de stichting’) te Groningen (hierna ‘de 

jaarrekening’) gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 

van Stichting Het Groninger Landschap per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de 

Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.

De jaarrekening bestaat uit:

1 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017;

2 de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017; en

3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Het Groninger Landschap zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 jaarverslag 2017 (bladzijde 5 tot en met 57)

 overige gegevens 2017

 bijlage 1 overzicht van in- en uitgaande kasstromen 2017.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar 

is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle 

van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 

hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met 

Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 

Overige gegevens 2017
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continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken 

op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of 

de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen 

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de 

stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 

geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij 

tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 

dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van 

de jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 

evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen 

van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken 

van de interne beheersing;

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden 

te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 

spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

 het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis 

van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 

een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te vestigen 

op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar 

continuïteit niet langer kan handhaven;

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 

toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit 

te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de 

groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle 

of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 

de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Groningen, 8 juni 2018

KPMG Accountants N.V.

W. Feenstra RA
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Bijlage 1: Overzicht van in- en uitgaande 
kasstromen 2017
  ( x 1.000 ) euro

Dit overzicht geeft inzicht in het verloop van de in- en uitgaande kasstromen over 2017 en 2016. 

2017 2016

Inkomende kasstromen

Ontvangsten van particulieren 1.259 1.311

Ontvangsten van bedrijven 3.882 520

Ontvangsten van loterijen 938 938

Ontvangsten uit subsidies van overheden 2.518 2.659

Ontvangsten van andere organisaties zonder winststreven 121 199

Ontvangsten voor tegenprestatie voor levering van producten en/of 

diensten

775 663

Overige ontvangsten 4 245

Onttrekking deposito’s en beleggingen - -

Totaal inkomend 9.497 6.535

Uitgaande kasstromen

Betalingen in het kader van de doelstelling 7.054 6.391

Betalingen in investeringen in materiële vaste activa  113 128

Betalingen hypothecaire lening 9 9

Aflossingen schulden - -

Storting deposito’s en beleggingen - -

Totaal uitgaand 7.176 6.528

Saldo financiële baten en lasten -36 -28

Totaal mutatie liquide middelen 2.285 -21

Liquide middelen 1 januari 2.043 2.064

Liquide middelen 31 december 4.328 2.043

 

Colofon
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