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Beschermen van natuur, landschap en erfgoed in de provincie

voor de grutto. Maar landelijk is het dramatisch.

Groningen. Dat is waar we ons als Het Groninger Landschap voor

Volgens het meetnet van de provincie Groningen

inzetten, al meer dan tachtig jaar lang. Afgelopen jaar stond voor

halveerde het aantal grutto’s in Groningen in de

ons in het teken van een heroriëntatie. Eind 2018 kwam onze

afgelopen zes jaar. We moeten en gaan de krach-

Toekomstagenda gereed, een opdracht die we onszelf eens in de

ten bundelen. De tijd van naar elkaar wijzen ligt

vijf jaar opleggen. Dan blikken we terug en bepalen we welke koers

achter ons. De provincie Groningen omarmt het

we de komende jaren gaan volgen. ‘Het verschil maken’, luidt de

actieplan. De Provinciale Staten nam het bijna

titel van onze koers tot 2023. We willen meer focus aanbrengen in

unaniem aan en stelt middelen beschikbaar,

ons werk. Minder álles willen doen, niet het héle landschap willen

zowel voor beheer als voor inrichting.

beschermen. Afgelopen jaar hebben we bewuste keuzes gemaakt.
Over welke monumenten we wel en niet overnemen, over welke

Natuurinclusieve landbouw

projecten en samenwerkingen we wel en niet aangaan. Die keuzes

In onze eigen terreinen proberen we onderdeel

hebben we eensgezind gemaakt. Onze Toekomstagenda is na-

van de oplossing te zijn. Voor weidevogels wer-

drukkelijk een gezamenlijk product. De agenda is opgebouwd met

ken we in onze eigen Medenertilsterpolder aan

bouwstenen die vanuit de hele organisatie zijn aangereikt.

een groot weidevogelkerngebied. Voor akkervogels, die ook snel in aantal afnemen, stellen we

Bescherming door eigendom

onze Midwolder Bouwten, een terrein aan de

We kiezen voor kwaliteit. Wat we doen, willen we goed doen.

oostzijde van Landgoed Ennemaborg in Midwol-

Nemen we natuur of erfgoed over, dan beheren en onderhouden

da beschikbaar. Daar start binnenkort een proef

we de terreinen en gebouwen voor de eeuwigheid. Dat is onze

om akkerbouw te combineren met biodiversiteit.

kerntaak. Eigendom biedt volgens ons de beste garantie voor

Voor natuurinclusieve landbouw was 2018 het

bescherming. Daar willen we het verschil maken, vandaar de titel

jaar van de omslag. Bij de totstandkoming van

van de Toekomstagenda. Maar ook buiten onze eigendommen

de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw waren

zetten we ons in voor Groninger natuur, landschap en erfgoed.

we nauw betrokken. We werken samen met

De afname van insecten op het platteland kreeg vorig jaar veel

kennisinstellingen en landbouworganisaties. Met

aandacht. Alarmerende studies maakten dat pijnlijk duidelijk.

de deal komt tien miljoen euro beschikbaar om

Met als conclusie: er moet echt iets gebeuren, anders is het te

te investeren in natuurinclusieve landbouw in

laat. Gelukkig is daar iedereen inmiddels van overtuigd, ook de

Drenthe, Friesland en Groningen.

landbouw. De gedeelde zorgen van natuurbeschermers, bedrijven,
landbouwers en wetenschappers mondde eind 2018 uit in een

Rol als belangenbehartiger

Deltaplan voor biodiversiteitsherstel in Nederland. Het Groninger

Soms trekken we een grens. Is de kwaliteit

Landschap wordt hierin vertegenwoordigd door LandschappenNL.

van het landschap buiten onze terreinen
echt in het geding, dan pakken we de rol van

Weilanden in het Reitdiepgebied
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Actieplan Weidevogels

belangenbehartiger op. Ook dan zoeken we de

Voor uitdagingen buiten onze eigendommen trekken we graag op

samenwerking op. Vorig jaar stond de uitbreiding

met anderen. Samen staan we immers sterker. Weidevogel-

van de melkfabriek in Bedum op de agenda,

bescherming vereist bij uitstek een gezamenlijke aanpak. Vorig jaar

waarbij het eeuwenoude Boterdiep zou worden

verscheen het Actieplan Weidevogels Groningen, een gezamenlijk

omgelegd. Wij steunden de noodkreet van

product van maar liefst twaalf Groningse landbouw-, natuur- en

een lokale groepering. Ook het plan om in

wildbeheerorganisaties. Namens de natuurorganisaties trokken wij

Lauwersoog een Werelderfgoedcentrum van

de kar. Het actieplan bevat een noodzakelijk pakket aan maatre-

dertig meter hoog te bouwen, stuitte ons tegen

gelen. Grotere weidevogelkerngebieden, een beter waterbeheer,

de borst. De Coalitie Wadden Natuurlijk, waar we

verlagen van predatiedruk: we moeten alle zeilen bijzetten om de

deel van uitmaken, diende mede namens ons

teloorgang van weidevogels te keren. In onze terreinen blijft de wei-

een zienswijze in. Het mooie is: beide plannen,

devogelstand gelukkig stabiel, 2018 was zelfs een relatief goed jaar

in Bedum en Lauwersoog, zijn ingetrokken.
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Voor het Werelderfgoedcentrum zitten we

Financieel

momenteel met de plannenmakers om tafel.

Financieel sluiten we het jaar 2018 minder rooskleurig af. Onze

Dat is tekenend voor onze visie: we willen vooral

financiële reserve wordt duurzaam beheerd door Triodos Bank. De

ook meedenken over alternatieven en zoeken

opbrengst daarvan was negatief. Dat werkt door in het financiële

naar oplossingen.

resultaat. We hebben een voorzichtig beleggingsbeleid gericht
op de lange termijn, maar fluctuaties van jaar tot jaar zijn niet uit

Forse stappen gezet

te sluiten. Als provinciale organisatie zouden we graag minder

We staan er goed voor. Dat is de eindconclusie

afhankelijk zijn van ontwikkelingen op de internationale financiële

die we trekken naar aanleiding van de ambities

markten. We verkennen of er alternatieven zijn voor het vermo-

uit onze vorige Toekomstagenda Mien Grunne-

gensbeheer, bijvoorbeeld door te investeren in grond en erfgoed

ger Laand. Die agenda liep eind 2018 af. Met tal

in de provincie Groningen. Dat sluit ook mooi aan op één van onze

van speerpunten zijn forse stappen voorwaarts

kernwaarden, namelijk dichtbij.

gezet. Zo hebben we ons sterk ontwikkeld als
erfgoedorganisatie en sluiten we ons vaker aan

Marco Glastra

bij initiatieven uit de streek. Ook spelen we een

Directeur-bestuurder

actievere rol in gebiedsontwikkelingen, zoals
binnen de Eems-Dollard en bij het herstel van de
Hunze in de stad Groningen.

Waterbeesten vangen tijdens Hunzefestival in Noorderhoogebrug
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Hanneke Kappen presenteert Beschermersavond in EM2 in Groningen
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Verslag Raad van Toezicht

Belangrijke gebeurtenis voor de Raad van Toe-

leend. In 2018 is overgestapt naar een nieuwe accountant, namelijk

bouwen. Bij beide dossiers was de kwaliteit van het landschap in het

Toezicht worden benoemd door de Raad van

zicht was in 2018 de opvolging van de voorzitter.

Afier Accountants. De Raad van Toezicht is opdrachtgever van de

geding en kwam Het Groninger Landschap voor deze belangen op.

Toezicht. Voor de leden is statutair een zittings-

Eind 2018 nam voorzitter Janny Vlietstra na twee

accountant. In 2018 is ook het beleggingsstatuut aangepast. In het

termijnen van vier jaar afscheid. De Raad van

beleggingsstatuut zijn de kaders van het beleggingsbeleid vastge-

Nieuwe Toekomstagenda

voor een tweede termijn van eveneens vier jaar.

Toezicht is haar veel dank verschuldigd voor de

steld.

In 2018 stelde de Raad van Toezicht de nieuwe Toekomstagenda

De leden treden af conform een rooster van

van Het Groninger Landschap vast. De Toekomstagenda, getiteld

aftreden. Indien één of meer vacatures open-

jarenlange inbreng en betrokkenheid bij het

duur bepaald van vier jaar, met een mogelijkheid

werk van de organisatie. Gekozen is voor een

Aankopen

‘Het verschil maken’, beschrijft de koers van de organisatie voor de

staan, wordt een profielschets opgesteld. De

open procedure, waarin iedereen de mogelijk-

Aankoopbesluiten van de directeur voor erfgoed en voor natuur

periode 2019 tot en met 2023. In 2018 hield Het Groninger Land-

Raad van Toezicht stelt een wervingsprocedure

heid werd geboden om zich aan te melden.

buiten het Natuurnetwerk Nederland behoeven goedkeuring van

schap zichzelf een spiegel voor. Het resultaat, de Toekomstagenda,

vast en benoemt vervolgens op basis van een

In de Golden Raand, het donateursorgaan

de Raad van Toezicht. In 2018 stonden meerdere besluiten over

is nadrukkelijk een gezamenlijk product. Met elkaar zijn de be-

schriftelijke voordracht het nieuwe lid. In lijn met

van Het Groninger Landschap, verscheen een

aankopen op de agenda. De Raad van Toezicht ging akkoord met

leidskeuzes voor de komende vijf jaar bepaald. Iedereen binnen de

de richtlijnen van het CBF en de Code Wijffels

oproep en in het Dagblad van het Noorden is

de verwerving van een aantal petgaten aan de Osdijk te Noordlaren.

organisatie heeft meegedacht. De Raad van Toezicht reflecteerde

is vastgesteld dat geen van de leden andere

een advertentie geplaatst. Tevens zijn kandida-

De petgaten liggen op een steenworp afstand van het Zuidlaarder-

onder meer op de rol en positie van Het Groninger Landschap ten

(neven)functies bekleden die tot een belangen-

ten gericht benaderd. De sollicitatieprocedure

meer. Ook de aankoop van de wierde in Feerwerd kreeg goed-

aanzien van het landschap. Dat Het Groninger Landschap van ouds-

conflict met hun taak als toezichthouder zouden

is met succes doorlopen. Per 1 januari 2019 is

keuring. De wierde is een archeologisch monument en heeft een

her een natuurorganisatie is, en zich de afgelopen jaren sterk heeft

kunnen leiden.

Greetje de Vries-Leggedoor aangetreden als

hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Wat betreft

ontwikkeld als erfgoedorganisatie, staat vast. Maar is de organisatie

Het functioneren van (de leden van) de Raad van

nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Met

erfgoed ging de Raad van Toezicht akkoord met de overname van

ook een landschapsorganisatie? Over deze vraag ging de Raad van

Toezicht is vorig jaar in een bijeenkomst van de

haar toetreding blijft de bestuurlijke en politieke

de molenaarswoning bij molen Zeldenrust in Westerwijtwerd, een

Toezicht in gesprek met Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschie-

Raad van Toezicht geëvalueerd. Met de evaluatie

deskundigheid na het afscheid van Vlietstra op

Rijksmonument. De woning maakt onderdeel uit van de raam-

denis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Spek hield een pleidooi

neemt de Raad van Toezicht haar eigen functio-

peil. Namens het CDA is De Vries-Leggedoor lid

overeenkomst met de NAM, waarbinnen eerder drie boerderijen

dat Het Groninger Landschap nog meer de rol kan pakken als be-

neren onder de loep. De Raad van Toezicht heeft

van de Eerste Kamer en tot eind 2018 waarne-

zijn overgenomen. Molen Zeldenrust verkeert in slechte staat. De

langenbehartiger van het landschap, ook buiten de eigen bezittin-

één vaste commissie, de Financiële Audit Com-

mend burgemeester van de gemeente Zuidhorn.

combinatie van funderingsproblemen en aardbevingen brengen

gen. Ook zouden erfgoed en natuur binnen de organisatie sterker

missie. Deze commissie ondersteunt en adviseert

Eerder was ze lid van het dagelijks bestuur van

een veiligheidsrisico met zich mee voor de naastgelegen mole-

geïntegreerd kunnen worden onder de noemer van het landschap.

de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van haar

waterschap Hunze en Aa’s en gedeputeerde in

naarswoning. De feitelijke overdacht van de woning vindt plaats

De uitkomsten van deze discussie hebben onder meer een plek

verantwoordelijk op het gebied van de financiën.

Drenthe.

wanneer afspraken zijn gemaakt over het versterken van de molen.

gekregen in de Toekomstagenda.

In deze commissie zijn twee leden van de Raad
van Toezicht vertegenwoordigd. Vorig jaar is

Dit traject verloopt uiterst traag.
Vergaderingen

tevens een tijdelijke Sollicitatiecommissie aange-

De rol van de Raad van Toezicht is in de eerste

Klankbord voor directie

De Raad van Toezicht vergaderde afgelopen jaar vier keer. Tijdens

steld vanwege het afscheid van de voorzitter.

plaats: toezicht houden op het door de direc-

Naast haar rol als toezichthouder treedt de Raad van Toezicht op

het tweedaags werkbezoek, dat jaarlijks plaatsvindt, gingen de le-

teur/bestuurder gevoerde beleid. De directie

als klankbord voor de directie. In 2018 dacht de Raad van Toezicht

den naar Leeuwarden, in 2018 namens Nederland Culturele Hoofd-

Besluit goedkeuring jaarrekening en jaarverslag

is belast met het bestuur van de stichting en

mee over verscheidene dossiers. Eén daarvan was de mogelijke

stad van Europa. De eerste dag stond in het teken van het cultureel

Haren, 15 mei 2019.

neemt besluiten op het gebied van beleidsvor-

overname van de voormalige steenfabriek Rusthoven. In 2018 is

erfgoed in Leeuwarden, de tweede dag stond de natuur centraal.

ming, grondaankopen, begroting, jaarverslag en

met de eigenaar een voorlopige koopovereenkomst ondertekend

It Fryske Gea verzorgde een excursie naar het Afsluitdijk Wadden

Hieronder volgt de samenstelling van de Raad

jaarrekening. De Raad van Toezicht oefent het

met daarin een aantal ontbindende voorwaarden, onder meer

Center, het nieuwe beleefcentrum bij Kornwerderzand, de loca-

van Toezicht per verslagdatum. Daarbij wordt

toezicht uit op basis van schriftelijke stukken, die

vanwege de aanwezigheid van asbest. Op de agenda stond ook het

tie waar de vismigratierivier wordt gerealiseerd en de Makkumer

de eventuele functie en deelname aan de

periodiek in vergaderingen worden besproken in

duurzaamheidsbeleid van Het Groninger Landschap. Het Groninger

Noordwaard, een natuurterrein van It Fryske Gea aan het IJsselmeer.

Financiële Audit Commissie aangegeven.

aanwezigheid van de directeur. De begroting, de

Landschap wil zo snel mogelijk CO2-neutraal worden. De komende

Tijdens het tweedaags werkbezoek vond ook een korte vergadering

jaarrekening, het jaarverslag, het meerjarenbe-

periode wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd met de aankoop

plaats.

leidsplan en ook besluiten tot aankoop worden

van certificaten. Voor 2028 wil Het Groninger Landschap het doel

ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van

op eigen kracht bereiken. Het beleidsplan bevat een maatregelen-

Leden van de Raad van Toezicht

Peter Bakker, lid

Toezicht. Afgelopen jaar keurde de Raad van

lijst voor verduurzaming, waarvan een aantal in gang is gezet.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en is zodanig samen-

Raymond Klaassen, lid

Toezicht verscheidene beleidsdocumenten

De Raad van Toezicht besprak ook de zienswijzen die door of

gesteld, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden

Sies Woltjer, lid, Financiële Audit Commissie

goed, zoals de jaarrekening 2017, het jaarverslag

namens Het Groninger Landschap zijn ingediend ten aanzien van

zijn vertegenwoordigd om daarmee op alle relevante aspecten van

Bert Scholtens, lid, Financiële Audit Commissie

2017 en de begroting 2019. Voor jaarrekening en

de uitbreiding van de melkfabriek in Bedum en het plan om in

de organisatie toezicht te kunnen houden. Leden van de Raad van

Natasja Lubbers, lid

jaarverslag is aan de directeur decharge ver-

Lauwersoog een Werelderfgoedcentrum van dertig meter hoog te

Leden van de Raad van Toezicht
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Greetje de Vries-Leggedoor, voorzitter
Jan Jaap Hooft, vice-voorzitter
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Top-waarneming 2018: de wolf
Vorig voorjaar wandelde een wolf door de Onnerpolder. Grutto’s veerden op, net als de aanwezige
natuurliefhebbers. Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, bestempelt deze
waarneming als één van de hoogtepunten van 2018. ‘De wolf is van de buitencategorie. Dat we dit nog
mogen meemaken in Nederland. Echt ongelooflijk.’

“Dit kun je niet bedenken”, schreef natuurfoto-

Kracht van de natuur

graaf Gerard Doldersum 2 mei 2018 op facebook.

Ook andere wolven deden Groningen aan. Zo wandelde een wolf

Net daarvoor deed hij de natuurwaarneming van

vanuit Zuidoost-Drenthe naar Foxhol. Ook bij Hongerige Wolf is een

zijn leven: hij spotte een wolf in de Onnerpolder.

dier gezien. De nieuwkomer verheugt Glastra. “Hij is welkom, abso-

Sterker nog: hij kreeg de wolf in de lens en druk-

luut. Iedereen had de wolf afgeschreven, hij zou voorgoed uitge-

te meerdere keren af. Zijn foto’s doken overal

storven zijn. Toch weet hij te overleven. In ons drukbevolkte Europa

op: in kranten, op social media en in de Golden

vol met steden, wegen en landbouw past hij zich aan. Daar kijk ik

Raand. ‘De regel ‘honden aan de lijn’ geldt niet

van op. Vaak zijn we somber over de natuur; het gaat achteruit, het

voor wolven’, twitterde Het Groninger Landschap

verdwijnt, verzuurt en versnippert. De wolf staat voor mij model voor

gekscherend bij de foto.

de kracht van de natuur.”
De komst in Nederland verrast iedereen. “Tien jaar geleden zag

Koude rillingen

niemand dit aankomen. Voor een aantal soorten doen we speciaal

Glastra is enthousiast over het bliksembezoek.

ons best. De bever haalden we terug, met weidevogels houden we

“De wolf wandelde door ons terrein, terwijl hij

rekening met de inrichting. De wolf doet het zelf, op eigen kracht.

grutto’s opjoeg. Hij was drijfnat. Waarschijnlijk

Hij onttrekt zich volledig aan natuurbeleid en plannenmakerij. Dat

had hij net een bad genomen in één van onze

vind ik fenomenaal.”

petgaten.” De wolf ziet hij als symbool voor de
veerkracht van de natuur. “De Onnerpolder is van
oudsher een weidevogelgebied. Inmiddels leven
er ook otters en witwangsterns. Op een goede
dag loopt een wolf door het gebied, op een
steenworp afstand van een nest van zeearenden.

Marco Glastra:

‘De wolf staat voor mij model voor de
kracht van de natuur.’

Meerdere mensen in het gebied hebben hem
gezien. Wat een topnatuurbeleving moet dat
zijn. Dan lopen de koude rillingen over je rug.”

Geschikt wolvengebied

Met de keuze voor de wolf als hoogtepunt wil

Definitief vestigen in Groningen zal de wolf zich niet, schat Glastra

Glastra de bandbreedte van het werk van Het

in. “Daarvoor moeten er voldoende prooien, rust en ruimte zijn.

Groninger Landschap laten zien. “Aan de ene

Grote afgesloten en rustige gebieden ontbreken in Groningen. Ook

kant namen we vorig jaar een wierde in Feer-

hebben we geen grote hoefdieren, zoals edelherten. De Veluwe en

werd over. Daar behouden we duizenden jaren

mogelijk ooit het Drentse plateau zijn volgens mij geschikter als

bewoningsgeschiedenis. Aan de andere kant

wolvengebied. Dan komen ze af en toe in het Hunzedal een bever

krijgen we een wolf op bezoek als ambassadeur

snacken.” Maar, benadrukt Glastra: “De wolf weet ons telkens te

van pure wildernis, als oerkracht van de natuur.”

verrassen. Dus wie weet.”

Wolf in de Onnerpolder
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Meevaren met de Harder
Op het oostelijke wad houdt de Harder, het inspectieschip van het ministerie, een oogje in het zeil.
Sinds begin 2018 vaart Silvan Puijman, natuurbeheerder van Het Groninger Landschap, mee als
opstapper. ‘In de Dollard ben ik de ogen en oren van onze organisatie op het wad.’

De Dollard bestaat grotendeels uit geulen en

mee aan onderzoeken, zoals het bemonsteren van kokkels en het

wadplaten. Bij vloed staan de platen onder

nemen van watermonsters.”

water, bij eb komt een slikkig drooggevallen
wad tevoorschijn. Door de geulen vaart af en

Meer aandacht

toe de Harder, het felgeel gekleurde schip van

Het open wad vraagt volgens Puijman meer aandacht. Sinds 1982

het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en

beheert Het Groninger Landschap de helft van het open deel van

Voedselkwaliteit. Hoofdtaak van de bemanning:

de Nederlandse Dollard, een immens waddengebied van maar

toezicht houden op natuur- en visserijregels.

liefst 3.740 hectare. Toch ging lange tijd de meeste aandacht uit

Begin vorig jaar trad Puijman toe als beman-

naar de natuur aan de randen: de Punt van Reide, Breebaart en

ningslid. Hij is regelmatig aan boord te vinden.

de Dollardkwelders. “We kwamen als beheerder bijna nooit op het

“Vaart de Harder naar de Dollard, dan ga ik mee

wad. We hebben zelfs geen eigen schip”, erkent Puijman. “Wel voel-

als opstapper. Dat doe ik een aantal keer per

den we ons betrokken bij het gebied. Vooral de slibproblematiek

maand. Varen ze richting de Rottums, dan stapt

baart ons zorgen.”

mijn collega van Staatsbosbeheer aan boord.
Omdat wij meegaan, kan de Harder vaker uit-

Vanaf het schip kan Puijman het troebele water goed zien. “Met

varen. We werken mee aan het bewaren van de

name richting Duitsland; daar vaar je echt door een modderpoel.

rust op het wad.”

Door het vele slib komt geen zonlicht in het water en op de bodem.” In de Eems-Dollard werkt Het Groninger Landschap samen
Silvan Puijman:

‘We werken mee aan het bewaren van de rust op het wad.’

met overheden, bedrijfsleven, waterschappen en andere organisaties concreet aan natuurherstel. Jaarlijks moet één miljoen ton slib
uit de Eems-Dollard worden gehaald, zo meldt het programma
Eems-Dollard 2050.
Eén beheerautoriteit

Voeten in het slik

Samenwerken is in de Waddenzee hard nodig. De Waddennatuur

Al varend krijgt Puijman de Dollard beter in het

snakt naar één samenhangende aanpak. “In de Waddenzee zijn veel

vizier. Zeehonden, wadvogels, zeearenden: hij

partijen actief. Rijkswaterstaat, ministeries, terreinbeheerders: alle-

kijkt zijn ogen uit. In september telde hij maar

maal voeren ze taken uit. Samenwerking en afstemming ontbreken

liefst 23 duizend bergeenden. “Die zie je niet

echter. Sommige zaken blijven daardoor liggen.”

vanaf de kant. Ze blijven op het open water om

Volgens de overheid moet er één beheerautoriteit voor de Wadden-

te ruien.” Puijman staat nu, bij wijze van spreken,

zee komen, één partij die de regie voert over het beheer. “Het staat

met de voeten in het slik. “Ik ben de ogen en

zelfs in het regeerakkoord”, zegt Puijman. Als tussenstap opereren

oren van Het Groninger Landschap op het wad.

de beheerders nu ‘als ware de verschillende organisaties één be-

Ik signaleer ontwikkelingen in het gebied en

heerder’. “Daarom vaar ik met de Harder mee. Aan boord spreken

help de bemanning met het besturen van het

we elkaar vaak. We werken samen, stemmen af en leren van elkaar.”

schip, het ankeren en het aanleggen. Ik werk ook

Silvan Puijman op de Harder
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Natuur, landschap en beheer

Het Groninger Landschap zet zich in voor hoogwaardige natuur

de Dollard met 4.313 hectare. In het Hunzedal

en een karakteristiek Gronings landschap, waar Groningers op-

rond het Zuidlaardermeer beheert Het Gronin-

timaal van kunnen genieten. Eigendom biedt de beste garantie

ger Landschap circa 1.900 hectare. Het areaal

voor bescherming. Door eigenaar te worden, stelt Het Groninger

eind 2018 betekende een lichte stijging van 10

Landschap natuurterreinen veilig voor de toekomst. Alle natuur-

hectare ten opzichte van het jaar ervoor. Twee

eigendommen worden vakkundig beheerd. Voor elk terrein wordt

nieuwe terreinen zijn overgenomen: in Feerwerd

een beheerplan opgesteld voor een periode van achttien jaar. In het

een cultuurhistorisch en landschappelijk waar-

beheerplan zijn de ambities verwoord: verbeteren van natuur- en

devolle wierde van 3 hectare en aan de zuidzijde

landschapswaarden en vergroten van de biodiversiteit. Essentieel

van de stad Groningen een terrein van 7 hectare.

voor de komende periode is het voltooien van het Natuurnetwerk

In Wolfsbarge, gelegen aan de oostzijde van

Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur genoemd. In

het Zuidlaardermeer, vond een ruiling plaats.

Groningen ligt een forse opgave. Onder meer in het Reitdiepgebied

Met Enexis Netbeheer is dertig vierkante meter

en aan de oostoever van het Zuidlaardermeer moeten nieuwe gron-

grond geruild voor het plaatsen van een nieuw

den worden aangekocht. In het Westerkwartier ontbreken belang-

transformatorhuisje. Daarvoor in de plaats kreeg

rijke ecologische verbindingen. Ook buiten de terreinen denkt Het

Het Groninger Landschap het oude transforma-

Groninger Landschap met andere partijen mee om de kwaliteit van

torhuisje, inclusief een strook grond. De ruimte

natuur en landschap te verbeteren.

wordt gebruikt voor het stallen van materialen
voor het verzorgen van landgeiten.

De droogte van 2018
De natuur kampte in 2018 met extreme droogte. Vanaf het begin

380 kV Hoogspanningsleiding Tennet

van de zomer tot het einde van het jaar lagen de grondwaterpeilen

Het geplande tracé van de hoogspannings-

ver onder het normale niveau. De natuur had te lijden onder het

kabel vanaf de Eemshaven naar Groningen

gebrek aan water. Met name broekbossen en natte graslanden met

baart ernstige zorgen. Het tracé loopt door het

een eigen waterhuishouding stonden onder druk. Zo kregen de

weidevogelreservaat van Het Groninger Land-

veenmossen en zeggesoorten in de Lettelberterpetten het moei-

schap in Reitdiep-Midden. De hoge masten

lijk, terwijl andere soorten, zoals bramen, juist profiteerden van de

en kabels zullen de weidevogels verstoren, zo

droogte. Vanwege de droogte kwam minder kwelwater naar boven,

is de verwachting, en het weidse, vlakke Gro-

met alle gevolgen van dien voor planten die afhankelijk zijn van

ningse landschap aantasten. Ook in het Middag

kwel. Omdat sloten met krabbenscheer dreigden op te drogen, liet

Humsterland worden waardevolle weidevogel-

Het Groninger Landschap extra boezemwater in. De verwachting

gebieden en het open landschap doorsneden.

is dat grondwaterafhankelijke vegetaties ook in 2019 de negatieve

Onder regie van de Natuur en Milieufederatie

gevolgen van de langdurige droogte ondervinden. De droogte bood

Groningen maken veertien belangenorganisaties,

ook onvoorziene kansen. Zo bleek het eindelijk, na zes jaar, mo-

waaronder Het Groninger Landschap, zich sterk

gelijk om in elf hectare van de Onnerpolder pitrus te maaien met

voor een ondergronds alternatief. Omdat het Mi-

een speciale rupsmaaier. Normaliter is het terrein daarvoor te nat,

nisterie van Economische Zaken na gesprekken

waardoor het pitrus jarenlang niet werd gemaaid. Het Hunzedal

toch besloot om de kabels bovengronds aan te

was in 2018 zelfs dermate droog, dat het drinkwaterbedrijf een extra

leggen, gingen de organisaties in 2018 in beroep

strategische waterbuffer moet aanleggen. Deze buffer brengt een

bij de Raad van State.

risico voor verdroging van onder andere ’t Hemrik met zich mee.
Het Groninger Landschap voert hierover overleg met het waterbe-

Nieuw: Hunze-schakel zuidzijde stad Groningen

drijf, het waterschap, de provincie en Staatsbosbeheer.

Lang geleden stroomde de Hunze vanuit Drenthe via de stad Groningen en de Lauwerszee naar

Blauwborst

14

Beheerareaal licht gegroeid

de Waddenzee. Het Groninger Landschap wil

Het Groninger Landschap beheerde eind 2018 in de provincie

deze oorspronkelijke loop herstellen. Uiteinde-

8.218 hectare natuur en cultuur. Verreweg het grootste gebied is

lijke wens is dat Hunzewater weer door de stad
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Groningen stroomt. Die wens, verwoord in het

2019 worden ook op enkele Reitdiepdijken van Het Groninger Land-

regelen profiteren. Nattere rietlanden vangen slib in en verbeteren

ten broedvogels vastgesteld, langs de Noordkust

initiatief ‘Groningen: stad aan de Hunze’, vergt

schap maatregelen getroffen om deze bloemrijker te maken.

de waterkwaliteit. Velden van ondergedoken waterplanten vormen

31 soorten. Wat opviel langs de Noordkust was de

opgroeigebied voor jonge vis en zijn voedselbron voor watervogels.

afname van een aantal typische kustbroedvogels,

een lange adem, maar komt stap voor stap dichterbij. Perceel voor perceel wordt aangekocht, in-

Ven Nanninga’s Bos afgeplagd

gericht en beheerd. Afgelopen jaar is bijna zeven

In Nanninga’s Bos, een bosgebied van Het Groninger Landschap in

Monitoring door vrijwilligers

hectare verworven bij Waterhuizen. Een gekrom-

het Westerkwartier, ligt een ven. Bij het ven leven zeldzame libellen-

Monitoren is essentieel voor het natuurbeheer van Het Groninger

Broedhopen Lettelberterpetten

de sloot laat zien waar ooit de Hunze stroomde.

soorten, waaronder de venwitsnuitlibel en de Noordse witsnuitlibel.

Landschap. Zonder veldwaarnemingen blijft het onduidelijk of de

In het najaar van 2018 zijn meerdere broedho-

Het terrein vormt een belangrijke schakel voor

Om de populaties te behouden, en hopelijk uit te breiden, krijgt het

gestelde natuurdoelen worden behaald. Het zijn met name vrijwil-

pen gerealiseerd in de Lettelberterpetten. De

de verbinding van het Zuidlaardermeergebied

ven een meer natuurlijke en geleidelijke oever. Eerder was de oever

ligers die het monitoren uitvoeren. Monitoren vergt veelal een lange

broedhopen, die bestaan uit bergen takken en

met de Hunzezone in de stad Groningen.

erg steil. Een subsidie van het Dinamo Fonds maakte het mogelijk

adem. Juist lange tijdreeksen brengen veranderingen aan het licht.

maaisel, zijn speciaal aangelegd voor de ring-

zoals bergeend, scholekster en tureluur.

om de oever af te plaggen. December 2018 is de helft van de oever

Zo worden de broedvogels van het Nanninga’s Bos al meer dan tien

slang. In dergelijke broedhopen leggen vrouw-

Verwijderen van exoten

onder handen genomen, de rest volgt in 2019. Het flauwe talud is

jaar door een vrijwilliger geteld. Het Groninger Landschap voert al

tjes in het begin van de zomer hun eieren.

Sommige exotische indringers veroorzaken

ideaal voor libellenlarven, maar ook voor heikikkers, zonnedauw,

lange tijd maatregelen uit om het productiebos om te vormen tot

Doordat broei optreedt worden de eitjes als het

overlast in de Groningse natuur. Bij zomerse

veenmos en zeggesoorten.

een natuurbos. De monitoring laat zien dat het gevoerde beheer

ware uitgebroed. Adders en gladde slangen ge-

temperaturen woekeren exoten als grote water-

positief uitpakt. Zo neemt het aantal holenbroeders, zoals koolme-

bruiken geen broedhopen. Ze dragen de eieren

navel en waterteunisbloem. Sloten groeien door

Voorbereiden plannen Polder Breebaart

zen en spechten, in aantal toe. De stijging van struweelbroeders laat

net zolang mee tot ze zijn ontwikkeld. Onder de

deze waterplanten volledig dicht. Waardevolle

Begin 2019 startte een operatie waarbij Polder Breebaart op de

nog op zich wachten. In 2018 vond ook de zesjaarlijkse kartering van

takkenbossen kunnen de ringslangen ook schui-

inheemse waterplanten als krabbenscheer raken

schop gaat. De wadgeul wordt uitgediept en het vrijkomende slib

de internationale Waddenzee plaats in Nederland, Duitsland en

len en overwinteren. In de Onlanden, het gebied

in de verdrukking en dreigen te verdwijnen.

wordt via een pijpleiding richting de Dollardkwelders geperst, waar

Denemarken. In dat kader zijn, mede door vrijwilligers, de broedvo-

waar de Lettelberterpetten deel van uitmaakt, is

Hiermee verdwijnt ook de groene glazenmaker,

het na het rijpen wordt gebruikt om de zeedijk te versterken. In

gels langs de Groningse kust geteld. In de Dollard werden 51 soor-

de ringslang meer dan welkom.

een libellensoort die van krabbenscheer afhan-

Polder Breebaart wordt ook het broedeiland vernieuwd. Het eiland

kelijk is. Vrijwilligers van het groenteam van Het

krijgt onder meer een verse schelpenlaag. Een nieuwe vogelkijk-

Groninger Landschap hebben in 2018 diverse

hut, die rolstoelvriendelijk is en bereikbaar wordt via een coupure

keren de sloten bij het Leekstermeer geschoond.

in de slaperdijk, kijkt op het eiland uit. In Breebaart wordt ook een

Met een hark haalden ze de exoten uit het water.

vogelfotohut gebouwd, speciaal voor fotografen die de hut kunnen

Langs de wandelpaden verwijderden ze beren-

huren. Ze zitten op ooghoogte van de vogels. Bezoekerscentrum

klauw, een plant die bij aanraking kan leiden tot

Dollard krijgt in 2019 een nieuwe inrichting en één van de militaire

jeuk, huidirritatie en blaren.

bouwwerken op het terrein, een geschutsopstelling, wordt opgeknapt en toegankelijk gemaakt. Op de geschutsopstelling komt een

Bloemdijk Klutenplas

‘kanon’, gemaakt van draadstaal. Het jaar 2018 stond in het teken

Slaperdijken kennen vaak weinig kleur. De be-

van de voorbereiding van de werkzaamheden. Vergunningen zijn

kleding bestaat uit een eentonige grasmat. Bij

aangevraagd, plannen zijn aanbesteed en uitgewerkt.

de Klutenplas heeft Het Groninger Landschap
meerdere dijken in eigendom. Samen met Land-

Maatregelen bodemdaling Zuidlaardermeer

schapsbeheer Groningen loopt een proef om

De bodem van het Zuidlaardermeer daalt door de winning van gas

de zuidelijke slaperdijk om te vormen tot een

in de ondergrond. De bodemdaling veroorzaakt meerdere proble-

kleurrijke bloemdijk. Een dijk vol met bloemen

men. De vaarrecreatie en de natuur ondervinden hinder van het

jaar achter de rug. Veel jongen zijn geboren en geen

ziet er niet alleen fraai uit, ze trekt ook bijen en

steeds ondieper wordende meer. In 2018 stelden betrokken partijen

enkel verkeersslachtoffer is aantroffen.

vlinders aan. In de nazomer van 2018 is twee keer

een maatregelenpakket op voor het Zuidlaardermeer. Onder meer

zaadhooi op de dijk verspreid. In het hooi zaten

het waterschap, gemeenten, de provincie, Stichting Het Drentse

2018 de eerste bewoners. Negen holen zijn gegraven,

zaden van onder meer kleine ratelaar, rietorchis

Landschap en Het Groninger Landschap waren bij de totstandko-

waarin uiteindelijk vijf paartjes hebben gebroed. Een

en paarse morgenster. Het hooi was afkomstig

ming betrokken. Behalve de bodemdaling spelen in het gebied

primeur.

van een bloemrijk hooiland op het terrein van

ook opgaven vanuit Natura 2000 en de Europese Kaderrichtlijn

de oude steenfabriek Ceres tussen Kantens en

Water (KRW). Enkele maatregelen uit het pakket: het afplaggen van

zoen. Het aantal broedparen nam met een kwart toe

Usquert. In 2019 worden aan de voet van de

rietlanden, het baggeren van het Zuidlaardermeer, het creëren van

en veel meer gruttokuikens dan vorige jaren werden

ge voorjaar klonk veelvuldig het karakteristieke geluid

slaperdijk besdragende struiken, zoals meidoorn,

luwe zones waar waterplanten nieuwe kansen krijgen en het rea-

vliegvlug.

van roepende mannetjes.

geplant. Deze struiken trekken vogels aan. In

liseren van recreatieve voorzieningen. De natuur zal van de maat-
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Opvallende natuurwaarnemingen in 2018

•

In het Hunzedal broedde in 2018 wederom een paar
zeearenden. Ditmaal met twee jonge zeearenden. Eén

•

•

•

De dassen in het Westerkwartier hebben een goed

De oeverzwaluwenwand bij het Leekstermeer trok in

van hen was waarschijnlijk een jong mannetje van elders.
•

De kleine vuurvlinder floreerde vorig jaar op veel plekken in Groningen dankzij de warme zomer.

•

In de oeverlanden van het Leekstermeer is in 2018 het
Zuid-Afrikaanse goudknopje gespot, een nieuwe soort
voor het gebied.

•

De ijsvogels hebben een beroerd jaar achter de rug.

•

De heikikker beleefde in 2018 een topjaar. In het vroe-

De grutto’s kenden in het Reitdiep een goed broedsei-

De late vorstperiode deed de ijsvogel de das om.
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Nieuwe aankoop: wierde in Feerwerd

Aan de zuidkant van het Groningse dorp Feerwerd ligt een onbebouwde wierde. Sinds november
2018 is Het Groninger Landschap de trotse eigenaar. ‘Deze wierde is een archeologisch monument.
Door eigenaar te worden, beschermen wij het monument voor de toekomst’, vertelt Arjan Hendriks,
natuurbeheerder van Het Groninger Landschap. Omwonenden zijn blij met de aankoop.

De aankoop begon met een mail van de eige-

Afgegraven wierde

naar. In de mail bood hij een weiland van bijna

Intact is de wierde bepaald niet. Ooit lag de wierde meer dan twee

drie hectare te koop aan. Hendriks ging kijken,

meter hoger. De rand achter de huizen en molen verraadt het oude

dook in de boeken en rapporten en adviseer-

profiel. “De wierde is, net als veel andere wierden, afgegraven. De

de de organisatie: doen. “De cultuurhistorische

vruchtbare grond ging richting Drenthe voor het bemesten van

waarde van het weiland is hoog. De wierde ver-

arme zandgronden”, vertelt Hendriks. Het graven stopte ongeveer

telt het verhaal van de bewoningsgeschiedenis

een eeuw geleden. Toen werd het spoor, speciaal aangelegd voor

van Noord-Groningen. Het verhaal dat mensen

transport van de grond, te koop aangeboden.

vroeger wierden opwierpen om de voeten droog
te houden. Landschappelijk en archeologisch is
de locatie bijzonder. Een mooie plek ook, met
de fraaie molen Joeswert ernaast. Er doen zelfs
verhalen de ronde dat er ooit een borg heeft
gestaan.”

Arjan Hendriks:

‘De buren zijn blij met ons als
nieuwe eigenaar.’

Samen met het dorp
De overdracht vond eind november 2018 plaats.
Hendriks was erbij, toen midden in het weiland
een tafel met stoelen stond, waarop de hand-

Wierde aanvullen

tekeningen werden gezet. Van omwonenden

Een uitgewerkt plan voor de wierde heeft Hendriks niet. Voorlopig

hoort hij positieve geluiden over de aankoop. “De

laat hij het weiland zoals het is. Hij benadrukt dat een eventueel

buren zijn blij met ons als nieuwe eigenaar. De

inrichtingsplan sámen met het dorp wordt opgesteld. “We gaan

vorige eigenaar wordt de eerste pachter. Onlangs

eerst aan het dorp vragen welke wensen er leven.” Enkele sugges-

hebben we het pachtcontract ondertekend.”

ties heeft hij wel. Zo ziet hij het ophogen van de wierde, het terug-

Hendriks wil het weiland graag bloemrijker

brengen in oude staat, als een kansrijke verbetering. “De provinciaal

krijgen. Hopelijk krijgt het meer kleur en groeien

archeoloog van de provincie Groningen adviseerde in 2003 het

er straks meer kruiden en bloemen. “Dat is goed

ophogen van deze wierde in zijn beleidsnotitie, getiteld ‘Afgegra-

voor insecten, die het zo moeilijk hebben, en

ven en weer aangevuld?´” Aanvullen van wierden gebeurt vaker. Zo

voor de vogels. Misschien kunnen we ook een

is een deel van de wierde van het nabijgelegen Wierum in 2008

deel beheren als kruidenrijke akker met graan,

aangevuld met grond. Het opgehoogde deel doet nu dienst als na-

korenbloemen en klaprozen. Molen Joeswert kan

tuurbegraafplaats. Hendriks vindt herstel interessant, maar stelt ook

dan het graan van de akker malen.”

hiervoor: “Dit doen we in overeenstemming met het dorp.”

Aankoop wierde in Feerwerd
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Cultureel Erfgoed

Groningen kent een rijke cultuurhistorie: de wierdedorpen op het

In de ringoven overwinteren meerdere soorten

Hogeland, de beeldbepalende molens, oude borgen en verborgen

vleermuizen. Al decennialang ligt het terrein er

kloosterterreinen. Het Groninger Landschap heeft zich de afgelopen

verpauperd bij. Het Groninger Landschap stelde

periode sterk ontwikkeld als erfgoedorganisatie. Molens, boerderij-

vorig jaar een herstelplan op. Het voornemen is

en, een burgemeesterswoning, een borg, een voormalig kloosterter-

om wandelpaden op het terrein aan te leggen

rein, een luchtwachttoren, bunkers: de afgelopen jaren zijn tal van

en de ringoven ’s zomers toegankelijk te maken

monumenten aan het bezit toegevoegd. Het Groninger Landschap

voor publiek. Februari 2019 zou de definitieve

wil een vangnet bieden voor erfgoed dat in gevaar is. De stichting

overdracht plaatsvinden, maar die is vanwege de

focust daarbij op rijksmonumenten die beeldbepalend zijn voor

vondst van asbest uitgesteld.

het landschap. Ook andere cultuurhistorische landschappelijke
elementen zijn het beschermen waard, zoals wierden, eendenkooi-

Nieuw Onrust binnenkort weer operationeel

en en archeologische monumenten. Deze elementen verfraaien het

Eendenkooi Nieuw Onrust ligt in de Westpol-

landschap en vertellen het verhaal van de Groningse ontstaansge-

der bij Vierhuizen tegen de zeedijk. Het is één

schiedenis.

van de drie overgebleven eendenkooien in de

De eigen bezittingen van Het Groninger Landschap vragen om

provincie Groningen. Na een opknapbeurt, die

zorgvuldigheid. De organisatie voert – op basis van meerjarige

jaren in beslag heeft genomen, is de eendenkooi

onderhoudsplannen – planmatig en kwalitatief hoogwaardig onder-

binnenkort weer operationeel. De kooiker staat

houd uit. In 2018 zette Het Groninger Landschap een professionele

klaar om gevangen eenden voor wetenschap-

meerjarenplanning op voor alle gebouwen. Het onderhoud wordt

pelijk onderzoek te ringen en weer los te laten.

voortaan voor de komende jaren ingepland.

Elke donderdag, behalve in de vakanties en de
winter, werkte vorig jaar een groep enthousiaste

Bezoekerscentrum koetshuis bij Ennemaborg

vrijwilligers aan het herstellen van de kooi. In

Op Landgoed Ennemaborg in Midwolda staat naast de borg een

2018 bouwden ze een deel van de vanginstallatie

koetshuis. Tot voor kort verzorgde een cateringbedrijf in het koets-

opnieuw op. De rietschermen zijn met de hand

huis de horeca. De horecafunctie bleek echter financieel niet le-

ingevlochten. Het herstel vond plaats in het

vensvatbaar. Vandaar dat Het Groninger Landschap besloot om de

kader van het Waddenfondsproject ‘Kongsi van

horeca kleinschalig door het vrijwilligersteam op te laten pakken.

de Kooi-eend’, een gezamenlijk initiatief van acht

Vrijwilligers verwelkomen voortaan bezoekers voor een kop koffie of

natuur- en landschapsorganisaties, waaronder

thee met cake of koek. Het koetshuis wordt verbouwd tot bezoe-

Het Groninger Landschap. Met het project wor-

kerscentrum. In 2018 vond de voorbereiding van de verbouwing

den 24 kooien in het Waddengebied opgeknapt

plaats. In het najaar kreeg een bureau opdracht voor het ontwerp

en behouden voor de toekomst.

en de uitvoering. De gezelligheid van het haardvuur in de grote
ruimte blijft behouden. Nieuw wordt onder meer een laboratori-

Nieuwe roeden voor molens

um voor jeugdeducatie en de nachtbelevingsruimte in de nok. De

Twee molens van Het Groninger Landschap

verbouwing gaat gepaard met het verduurzamen van het koetshuis.

kregen in 2018 nieuwe roeden. Molenroeden

In 2019 start de uitvoering.

zijn de lange balken die door de molenas steken
en samen de vier wieken vormen. De roeden

Ennemaborg in Midwolda
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Rusthoven aangekocht onder voorwaarden

van Molen Germania in Thesinge waren al in

De voormalige steenfabriek Rusthoven in Wirdum heeft de po-

april 2017 van de molen gehaald. Landelijk was

tentie om uit te groeien tot een parel in de provincie Groningen.

namelijk besloten om alle molens in Nederland

In 2018 tekende Het Groninger Landschap met de eigenaar een

met zogeheten deelbare roeden stil te zetten.

voorlopige koopovereenkomst met daarin een aantal ontbindende

Roeden werden vroeger uit één stuk gemaakt.

voorwaarden. De ruïne staat aan het Damsterdiep naast Landgoed

Later adviseerde de rijksdienst om ze uit twee

Ekenstein. De hoge schoorsteen van de steenfabriek was al eerder

delen te fabriceren, waarbij de delen met bouten

afgebroken. Van de fabriek is alleen de ringoven intact. De oven her-

aan elkaar werden bevestigd. Er trad echter

innert als industrieel erfgoed aan de Groningse baksteenindustrie.

metaalmoeheid op. Vandaar dat de rijkdienst tot
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de conclusie kwam dat dit geen goede uitvoe-

Natuurbegraafplaats bij Wierum

ringsmethode was. De rijksdienst nam haar

Het Groninger Landschap realiseert samen met uitvaartverzorger

verantwoordelijkheid door alle op deze manier

Algemeen Belang Déla uit Groningen een natuurbegraafplaats bij

vervaardigde roeden te laten vervangen. Molen

Wierum. In 2018 is hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd.

Germania had dergelijke deelbare roeden.

De wierdebegraafplaats is ruim een hectare groot en komt op het

Oktober 2018 kreeg de molen nieuwe exem-

gedeelte van de wierde dat eerder weer is aangevuld met grond.

plaren. De werkzaamheden werden uitgevoerd

In 2019 wordt de begraafplaats in gebruik genomen. Algemeen

met een grote kraan. Ook bij molen Hollands

Belang Déla neemt de werkzaamheden rond de begrafenissen voor

Welvaart in Mensingeweer zijn in 2018 de roeden

haar rekening. Het Groninger Landschap blijft eigenaar en beheer-

teruggeplaatst. Of zoals de molenaars het zeg-

der van de wierdebegraafplaats. De graven worden niet geruimd en

gen: ‘De roeden zijn gestoken’. Juni 2018 draaide

de natuurbegraafplaats wordt als bloemrijk grasland beheerd.

molen Hollands Welvaart weer na de officiële
opening door wethouder Anne Marie Smits.

Coendersborg in Nuis

Opknappen eendenkooi Nieuw Onrust bij Hornhuizen
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Villa Barmerhoek als vanouds
Villa Barmerhoek pronkt weer. Het beeldbepalende monument in Doodstil onderging in 2018 een
ingrijpende restauratie. Zowel achterstallig onderhoud als aardbevingsschade zijn verholpen. Douwe
van der Zee, beheerder erfgoed van Het Groninger Landschap, is te spreken over de opknapbeurt. ‘Het
proces is uitermate goed verlopen’, blikt hij terug.

De steigers rond de burgemeestersvilla Barmer-

het pand volledig op de schop zou moeten. Liever pakt hij het

hoek zijn inmiddels verdwenen. De fraaie villa

wat voorzichtiger aan. Voor het aardbevingsbestendig maken van

uit 1916, gelegen langs de vaart in het Groningse

het monument zocht de architect naar creatieve maatwerkoplos-

dorp Doodstil, straalt weer als vanouds. “We zijn

singen. “Onze ingrepen moesten onzichtbaar blijven. In de ranke

bijna klaar”, vertelt Van der Zee. De restauratie is

zuilen hebben we bijvoorbeeld stalen buizen laten zakken van vijf

volgens hem glansrijk geslaagd. Riekje Voorthuis,

meter lang. Ook de schoorsteen hebben we zodanig versterkt dat

de bewoonster die het pand in 2016 aan Het

niemand het verschil ziet.” Met zorg en eerbied pakte Het Groninger

Groninger Landschap overdeed, zou er content

Landschap de restauratie op. “Met een historisch kleuronderzoek

mee zijn. “Ze was ernstig ziek en wilde dat haar

hebben we de gele en rode kleuren bepaald. Het balkon en de

geliefde villa, waarin haar familie lange tijd had

vorm van enkele ramen hebben we gereconstrueerd op basis van

gewoond, na haar overlijden behouden bleef.

oude foto’s.”

Daar zorgen wij nu voor.”
Gezamenlijke opgave
De monumentale villa is een absolute blikvanger.
Een pronkjewail in Doodstil. Met de fraaie toren,

Douwe van der Zee:

‘Voordat de restauratie van start ging
hebben we onze plannen aan het dorp voor-

het balkon met gele pilaren, het witte pleister-

gelegd.’

werk en de rode en gele bakstenen. Toch was
de schade enorm, toen Van der Zee in 2016 de
sleutel kreeg. Overal waren scheuren, het balkon

Communicatie

zakte bijna ineen. Aan de villa hing bovendien

Een goede communicatie met omwonenden en dorpsbewoners

een complex schadedossier: een combinatie van

vindt Van der Zee van groot belang. “We zijn voorzichtig te werk

achterstallig onderhoud en aardbevingsschade.

gegaan. Voordat de restauratie van start ging, hebben we onze

“Het proces met de diverse deskundigen en be-

plannen aan het dorp voorgelegd. De interesse was groot. De zaal

trokken instanties zat muurvast. We zijn opnieuw

van het dorpshuis zat vol. Bijzonder dat een dorp zo betrokken is bij

begonnen. Samen met Kor Holstein, een ervaren

de restauratie van een beeldbepalend monument.” Zorgen waren

restauratie-architect, en samen met het Centrum

er ook, onder meer over het transport van materieel en het parkeren

Veilig Wonen (CVW). Het proces is goed verlo-

van vrachtwagens. “We hebben ons best gedaan om het parkeren

pen. Daar ben ik blij mee. CVW financierde twee

in goede banen te leiden.” Na afloop kregen alle dorpelingen een

derde van de restauratie, wij een derde.”

uitnodiging om het resultaat te bewonderen. Zijn agenda staat vol
met rondleidingen. “We vinden het belangrijk om onze opgedane

Monumentale waarde

kennis over de uitgevoerde restauratie, het schadeherstel en het

Behoud van de monumentale waarde staat voor

beperkt versterken uit te dragen. Binnenkort krijgen we leden van

Van der Zee voorop. Dat betekent: geen ingrij-

de Vereniging Groninger Monument Eigenaren op bezoek.” In mei

pende technieken als base isolation, waarvoor

2019 is de restauratie klaar.

Villa Barmerhoek in Doodstil
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Dichtbij burgers en bedrijven

Het Groninger Landschap is een organisatie van en voor Gronin-

Landschap 434 vrijwilligers in dienst. Vrijwilligers

gers. Draagvlak is cruciaal voor het werk en de ambities van Het

bezitten een schat aan lokale kennis over natuur

Groninger Landschap. De stichting heet iedereen welkom in haar

en cultuur. Gidsen, molenaars, gastgevers in

natuurterreinen en monumenten. Natuur en cultuur zijn immers

molens en bezoekerscentra: allemaal vertellen

belangrijk voor mensen. Om te recreëren en van de natuur te genie-

ze enthousiast over het werk van Het Gronin-

ten. De liefde voor het Groningse landschap en de organisatie blijkt

ger Landschap. De vrijwilligers opereren vanuit

uit de groeiende schare Beschermers en vrijwilligers. De achterban

zelfstandige teams, elk met een eigen bestuur.

bestaat uit meer dan vijftienduizend Beschermers en vierhon-

In totaal zijn 32 teams actief in de provincie,

derd vrijwilligers. De vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in

waaronder vijftien molenteams en vier teams

om mensen rond te leiden, de planten en dieren te inventariseren

van groene buitenmedewerkers. Er is een begin

en de molens draaiende te houden. De komende jaren werkt Het

gemaakt met een nieuw team Erfgoed. In 2018

Groninger Landschap aan een nog breder en sterker draagvlak. Dat

zijn de vrijwilligers bijgeschoold met zeven

betekent: een grotere achterban, betere voorlichting en educatie

cursussen, onder meer een cursus ‘levensred-

en de terreinen nog meer openstellen voor publiek. Veel aandacht

dende handelingen’, ‘bosmaaier met draadkop’

krijgt natuureducatie voor de jeugd.

en ‘gastgevers’. Jaarlijks worden voor de vrijwilligers speciale activiteiten georganiseerd, zoals

Aantal Beschermers blijft stabiel

informatieavonden, een medewerkersdag en

Eind 2018 telde Het Groninger Landschap 15.245 Beschermers, een

een nieuwjaarsbijeenkomst. De bijeenkomsten

lichte stijging van 50 Beschermers ten opzichte van eind 2017. Het

werden in 2018 goed bezocht.

Groninger Landschap is tevreden met de stabilisering. Landelijk
daalt immers al jaren de aanhang van particuliere natuurorgani-

Nieuwe bebording met nieuwe huisstijl

saties. Gelukkig zijn Groningers nog altijd bereid om Het Gronin-

Alle borden in de terreinen van Het Groninger

ger Landschap te steunen. Een grote achterban is belangrijk om

Landschap worden de komende jaren vervan-

een vuist te maken. Veel lof verdient het promotieteam van Het

gen. Enerzijds omdat de borden aan vervanging

Groninger Landschap dat gerund wordt door vrijwilligers. Op de

toe zijn, anderzijds vanwege de nieuwe huis-

eigen festivals, maar ook op streekmarkten en braderieën, wisten

stijl. Een paar jaar geleden kreeg het logo een

de vrijwilligers in 2018 een groot aantal Beschermers te werven.

meer eigentijds ontwerp. In 2018 zijn de eerste

Als onderdeel van een speciale wervingscampagne viel vorig jaar

tientallen borden met gebiedsnamen, verboden

bij 15.000 Groningse huishoudens een wervingsbrief op de mat.

toegang en toegangsregels vervangen. De oude

Bij de brief zaten vier ansichtkaarten met foto’s van het Groning-

borden hadden de kleuren blauw en geel, de

se landschap. De maand voorafgaand aan de mailing kwam Het

nieuwe zijn blauw met een witte opdruk. Ook de

Groninger Landschap veelvuldig in het nieuws, onder meer met

grote informatiepanelen in de terreinen krijgen

een paginagrote advertentie in het Dagblad van het Noorden,

een update. Niet alleen de vormgeving wordt

radiocommercials, advertenties op Facebook en een korte film in

nieuw, ook de inhoud en het beeld. Vorig jaar is

de vertrek- aankomsthal van Eelde Airport. De actie leverde circa

de opdracht uitgezet om de informatiepanelen

driehonderd nieuwe Beschermers op. Ook via tal van andere wegen

te vernieuwen.

werden Groningers vorig jaar aangespoord om Beschermer te
worden. In 2018 vond de jaarlijkse Beschermersavond voor het eerst

Nieuwe vaste expositie Bezoekerscentrum

plaats bij EM2 op het terrein van de Suikerunie. De 220 deelnemers

Reitdiep

beleefden een informatieve en sfeervolle avond.

Bezoekerscentrum Reitdiep in Noorderhoogebrug kreeg in 2018 een nieuwe vaste expositie.

Fietsen door de Kropswolderbuitenpolder
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Vrijwilligers als ambassadeurs

De expositie bestaat uit twee thema’s. Twee

Het Groninger Landschap kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligers

kasten staan in het teken van de weidevogels in

zijn de ambassadeurs van Het Groninger Landschap, de visite-

het Reitdiep, waarbij de grutto, boegbeeld en

kaartjes van de organisatie. Eind 2018 waren bij Het Groninger

kernsoort van het weidevogelbeheer, leidend is.
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buurt van de terreinen. In 2018 hebben leerlingen van circa zestig

ren. De kijkvoorzieningen bestaan deels uit glas

klassen van groep 7/8 een les gekregen van Het Groninger Land-

en zijn bereikbaar via een trap aan de buitenzijde.

schap. De lessen gaan over vogels of zoogdieren in de provincie

Tennet, eigenaar van de hoogspanningsmast,

Groningen en het werk van Het Groninger Landschap. Deze lessen

heeft aangegeven mee te willen werken aan de

duren per klas een halve dag. Steeds meer leerlingen bezoeken in

realisatie van de uitkijktoren.

schoolverband natuurterreinen en bezoekerscentra van Het Groninger Landschap. Het aantal bereikte leerlingen steeg van 800 in 2011

Opknapbeurt Kiekkaaste

naar circa 3.400 leerlingen per jaar. Vrijwilligers bieden lesprogram-

De Kiekkaaste, de buitendijkse vogelkijkhut van

ma’s aan, waarbij leerlingen onder meer waterbeestjes gaan vangen

Het Groninger Landschap bij Nieuwe Statenzijl,

en braakballen pluizen. Het Groninger Landschap hoopt dat door

kreeg in 2018 een grondige opknapbeurt. Eind

de lessen leerlingen met hun ouders de weg naar de terreinen en

augustus 2018 ging de voorziening daarvoor

bezoekerscentra leren kennen en een band opbouwen met de

een maand dicht. Renoveren was nodig omdat

Groninger natuur.

de Kiekkaaste een kwart eeuw oud was. De
hut kreeg een nieuwe bekleding, waarvoor de

Huldiging winnaars van ontwerpwedstrijd in Bezoekerscentrum Reitdiep in Noorderhoogebrug

Zeven-sloten-tegelijk-pad

buitenzijde volledig werd gestript. Nieuw zijn

Avonturiers kunnen hun hart ophalen bij Bezoekerscentrum

de openingen voor vleermuizen en het speci-

Reitdiep. Achter het centrum ligt sinds de zomer van 2018 het

ale volière-gaas waardoor zwaluwnesten beter

Zeven-sloten-tegelijk-pad. Een drijfschots, een uitdagende brug,

blijven hangen. In het najaar was de Kiekkaaste

een trekvlot: onderweg krijgen de wandelaars zeven spannende

weer bereikbaar. De verbrede vlonder maakt de

waterhindernissen voor de kiezen. Halverwege het pad staat een

vogelkijkvoorziening beter toegankelijk voor min-

‘Uitkijkzitbank’ om even van de omgeving te genieten. Het pad is

dervalide bezoekers. Om de Kiekkaaste is een

De derde kast behandelt de vroegere rivier de

familieleden 1.800 bomen op het grasland. Ze kregen hulp van

een kilometer lang en duurt een klein uur. Het Zeven-sloten-tege-

steiger gemaakt, zodat bezoekers die niet naar

Hunze. De expositie laat zien wat tegenwoordig

werknemers van Afier Accountants en Bedrijfsadviseurs. Moving

lijk-pad is in trek bij kinderen, maar blijkt ook leuk voor ouders en

boven kunnen, toch over het waddengebied

nog zichtbaar is van de oude Hunzeloop en wel-

Spirits financierde ook de aankoop van de bomen. De aangeschafte

andere volwassenen. Op 23 juni, tijdens het Hunzefestival, is het pad

uit kunnen kijken. Deze maatregelen passen in

ke toekomstplannen er rond de Hunze leven. De

boomsoorten - eik, zoete kers, linde, hazelaar, vlier, vuilboom en

officieel geopend door Javano Zwiers, kinderburgemeester van Gro-

het streven om gebieden voor mindervaliden zo

expositie richt zich met name op de jeugd. Met

berk - horen er van nature thuis. Vanwege de extreme droogte in

ningen. Het Groninger Landschap wil meer van dergelijke ‘buiten-

goed mogelijk bereikbaar te maken.

een speurkaart kunnen kinderen op zoek gaan

2018 redde een kwart van de aangeplante bomen het uiteindelijk

attracties’ realiseren om de jeugd aan te sporen om zelfstandig de

naar Geertje de Grutto en zijn vriendjes. De deel

niet. In 2019 zijn daarom, wederom door Moving Spirits, nieuwe

natuur in te trekken.

van de oude boerderij kreeg een nieuwe vloer,

bomen aangekocht en geplant.

waarop de meanderende is Hunze afgebeeld, en

Beverwebcam
Het Groninger Landschap plaatste vorig jaar de

Winnaar ontwerpwedstrijd: De Vogelspotter

bever in de schijnwerpers. Het lentenummer

een nieuwe koffiecorner. Eind maart 2018 vond

Succesvol jeugdbeleid

In het Reitdiep-Midden loopt een 220 kV-hoogspanningsverbinding

van de Golden Raand was bijvoorbeeld speciaal

de heropening van het bezoekerscentrum plaats.

Sinds 2009, dit jaar tien jaar geleden, voert Het Groninger Land-

die bij realisatie van de nieuw aan te leggen 380 kV-hoogspan-

aan bevers gewijd. Om een beverfamilie van

Gedeputeerde Henk Staghouwer van de Provin-

schap een actief jeugdbeleid. De jongeren van nu zijn immers de

ningsverbinding zal worden verwijderd. Wat als we een mast aan

dichtbij te volgen, werden webcams geplaatst

cie Groningen verrichtte de opening. Financiële

Beschermers van morgen. Het Groninger Landschap wil zoveel

de rand van ons weidevogelreservaat laten staan en ombouwen tot

in een burcht in het Hunzedal. Drie camera’s

steun van de Nationale Postcode Loterij en het

mogelijk jongeren in de buurt van de eigen terreinen enthousiast

een uitkijktoren? Deze vraag stelde Het Groninger Landschap vorig

werden bevestigd: één buiten de burcht en

Bettie Wiegmanfonds maakte de verbouwing

maken voor natuur en landschap. De jarenlange inzet werpt zijn

jaar aan de vierde klassen van vier technasia, namelijk Praedinius

twee in kamers in de burcht. Via een livestream

mogelijk.

vruchten af. Zo steeg het aantal festivalbezoekers van 3.100 in 2011

Gymnasium (Groningen), het Harens Lyceum (Haren), het Stads-

kon iedereen de plekken 24 uur per dag volgen

naar 9.000 in 2018. De vier grote jeugdfestivals zijn erg populair en

lyceum (Groningen) en RSG De Borgen (Leek). Op school werkten

op de speciale beverinternetpagina. De natuur

Bedrijf plant bomen bij Nanninga’s Bos

uitgegroeid tot een fenomeen dat plaatselijk enorm leeft. In 2018

de leerlingen tijdens projectweken aan een ontwerp. Per school

bleek echter niet te plannen. Reeën, bunzingen,

Moving Spirits uit Groningen, een internationale

zijn in circa vierhonderd klassen promotiepraatjes van een kwartier

presenteerden twee groepen in juli 2018 hun creaties in Bezoekers-

spinnen, wilde eenden en andere dieren lieten

drankengroothandel, voelt zich nauw betrokken

gehouden om leerlingen uit te nodigen voor de festivals. Jeugdedu-

centrum Reitdiep. De jury, bestaand uit juryvoorzitter gedeputeerde

zich zien voor de camera, maar de beverfamilie

bij de uitbreiding van Nanninga’s Bos. Nadat

catie wordt projectmatig uitgevoerd en gefinancierd vanuit midde-

Henk Staghouwer, landschapsarchitect Mathijs Dijkstra en directeur

verkoos een andere locatie. Slechts sporadisch

de aankoop van een hectare grond mogelijk

len uit de Nationale Postcode Loterij.

Marco Glastra van Het Groninger Landschap, keek kritisch mee. Een

was een bever in beeld. Emma Verhoeks had de

groep van RSG De Borgen uit Leek kwam als winnaar uit de bus. De

primeur. Ze zag de bever voor het eerst voor de

werd dankzij een financiële bijdrage van het
bedrijf, zetten de medewerkers zich in om een

Samen met honderd basisscholen

Vogelspotter heet het winnende ontwerp. De houten maquette van

camera, stuurde een filmtip naar Het Groninger

gevarieerd bos te realiseren. Begin 2018 plantte

Het Groninger Landschap werkt nauw samen met meer dan hon-

De Vogelspotter oogt fraai. Op meerdere etages krijgen bezoekers

Landschap en kreeg daarvoor een levensechte

een twintigtal medewerkers, zakenpartners en

derd basisscholen in de provincie. Deze scholen liggen vaak in de

de mogelijkheid om het Reitdiepgebied van bovenaf te bewonde-

beverknuffel cadeau. De beverwebcams blijven
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voorlopig in en om de burcht. Mocht de be-

Groninger Landschap. Afgelopen jaar sloot een nieuwe Vriend zich

Volop in de (sociale) media

vee tijdens de strenge winter. Meer dan 16.000

verfamilie alsnog besluiten om in de burcht te

aan, namelijk Moving Spirits uit Groningen, een drankengroothan-

Het Groninger Landschap was in 2018 volop in het nieuws. De twee

mensen lazen het bericht. Duizend mensen

trekken, dan kan de speciale webpagina weer

del. In totaal staan nu 35 bedrijven te boek als Vrienden van Het

jonge zeearenden waren meerdere keren in het nieuws en ook de

deelden het bericht of schreven er een reactie

online gaan.

Groninger Landschap. Deze Vrienden maken het beschermings-

beverwebcam en de grote jeugdfestivals, zoals het Hunzefestival,

onder. Ook het Facebook-bericht ‘Jonge vossen

werk mede mogelijk. Voor bestaande en potentiële Vrienden wordt

trokken veel publiciteit. Gedurende het hele jaar zijn informatie-

hebben middagpauze’ op 11 juni was met bijna

Coendersborg nieuwe vakantiewoning

eens per jaar een Vriendenbijeenkomst georganiseerd. Het totaal-

berichten, aankondigingen en persberichten naar de media ver-

negenduizend lezers populair. De twee vacatures

Het Groninger Landschap wil graag dat mensen

bedrag aan nalatenschappen lag in 2018 beduidend lager dan

stuurd. De eigen berichtgeving via de sociale media kreeg meer

van Het Groninger Landschap in 2018 werden

volop kunnen genieten van de bezittingen van

voorgaande jaren. In 2018 zijn drie nalatenschappen ontvangen.

aandacht en bereikte een alsmaar groeiend publiek. Het twitterac-

veel gelezen. Het betrof de vacatures voor een

de stichting. Eén van de publieke functies is het

Het Groninger Landschap koppelt giften en legaten vaak in overleg

count werd 24/7 bijgehouden en telde eind 2018 2.950 volgers, 300

nieuw hoofd Communicatie en die voor een na-

verhuren van bijzondere locaties als vakantiewo-

met de gever aan gebieden, aankopen of projecten. Een legaat

meer dan het jaar ervoor. De pagina op Facebook groeide in 2018

tuurbeheerder in het Hunzedal. Beide berichten

ning. Verhuur genereert ook extra opbrengsten.

van de heer Ben Eilers, ontvangen in 2018, wordt aangewend als

van 4.000 naar 4.700 vind-ik-leuks, een stijging van 700 likes. Het

werden door meer dan zevenduizend mensen

De bovenverdieping van de Coendersborg in Nuis

cofinanciering voor toekomstige grondaankopen bij ‘t Hemrik. De

aantal Facebook-volgers steeg in 2018 van 4.060 naar 4.819. Meest

gezien.

werd vorig jaar voor het eerst als vakantiewoning

heer Eilers kwam graag in natuurterreinen ten zuiden van de stad

bekeken op Facebook werd het bericht over het bijvoeren van het

verhuurd. Daarvoor werd de woning bewoond. De

Groningen.

vakantiewoning wordt aangeboden via Buiten-

In 2018 zijn verscheidene fondsen benaderd voor een financiële

leven Vakanties, een initiatief van De Provinciale

bijdrage aan projecten van Het Groninger Landschap. Het Prins Bern-

landschappen, Natuurmonumenten en Staats-

hard Cultuurfonds honoreerde een aanvraag voor de inrichting van

bosbeheer. Door het gezamenlijke initiatief

Polder Breebaart, Stichting De Versterking kende deels een aanvraag

bereikt Het Groninger Landschap een veel grotere

toe voor een project in de Hunzezone. Beide initiatieven worden in

landelijke doelgroep. Ook de verhuur van andere

2019 uitgevoerd. Het Dinamo Fonds honoreerde vier projecten, onder

vakantiewoningen, zoals Harssensbosch, de wo-

meer de restauratie van het TBC-huisje bij Occo Reintiesheerd en het

ning in Ewsum en het Borgbloemke in Nuis, loopt

aanpassen van de graanvoorziening van de Nieberter Molen.

via Buitenleven Vakanties. De bezettingsgraad ligt
tussen de zestig en zeventig procent.

Bezoekers laten genieten van natuur en cultuur
Het Groninger Landschap wil mensen inspireren om te genieten

Succesvolle crowdfunding voor zeearenden

van natuur, landschap en erfgoed. Vrijwilligers van Het Groninger

Het paar zeearenden in het Hunzedal kwam

Landschap organiseerden in 2018 122 activiteiten voor in totaal

in 2018 voor het tweede jaar op rij tot broeden.

2.500 deelnemers. Dit totaal is exclusief de 9.000 bezoekers van

Ditmaal vlogen maar liefst twee jongen uit.

de vier grote jeugdfestivals. Het activiteitenaanbod varieerde sterk:

De familie zeearenden kreeg in de media veel

van een ‘ommetje’ door de weilanden van het Reitdiep tot het

aandacht. Omdat het nest in kwetsbaar gebied

timmeren van nestkasten, van een snertwandeling in februari tot

ligt, en zeearenden gevoelig zijn voor verstoring,

de traditionele Kerstwandeling eind december. Tijdens de herfst-

stak Het Groninger Landschap veel tijd, geld

vakantie, van 20 tot en met 28 oktober, vierde Het Groninger

en moeite in het bewaren van de rust. Specia-

Landschap de Week van het Landschap. Dit evenement, geïnitieerd

le camerabewaking werd financieel mogelijk

door LandschappenNL, vindt jaarlijks plaats in alle provincies. Met

dankzij een succesvolle crowdfundingactie ‘Rust

het evenement willen de provinciale Landschappen laten zien

voor de Zeearend’. De actie leverde in korte tijd

hoe mooi en divers de natuur is. In Groningen zijn tijdens de week

8.200 euro op. Donateurs die meer dan 150 euro

elf activiteiten georganiseerd, variërend van een herfstwandeling

schonken, kregen een exclusieve houtsnede van

door het Bourtangerveld tot het uithollen van pompoenen. Veel

een zeearend en het boek Poldervogels, beide

activiteiten waren op de jeugd gericht.

van de hand van kunstenaar Erik van Ommen.

De terreinen en monumenten worden ook buiten de activiteiten

Van Ommen stelde ze belangeloos ter beschik-

om veelvuldig bezocht. Wandel- en fietspaden, bebording en

king en deelde ze persoonlijk uit.

kijkhutten maken de terreinen nog aantrekkelijker voor het
publiek. De zeehondenkijkwand in Polder Breebaart ontpopte zich

Financiële bijdragen particulieren en bedrijven

wederom als publiekstrekker.

Steeds meer bedrijven, fondsen, organisaties en
particulieren ondersteunen het werk van Het
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Toezicht blijkt nodig
Helaas, maar waar. In de Groningse natuur vinden met regelmaat incidenten plaats, zoals stroperij
en de aanleg van wietplantages. Voor Het Groninger Landschap is de maat vol. Januari 2018 trad
Arjan Bakker in dienst als professionele natuurhandhaver. ‘Handhaving werkt. Mensen weten nu
dat er toezicht is’, zegt hij.

Hardvaarders op het water, loslopende honden,

dat lijkt te helpen. Eigenaren houden hun hond vaker aan de lijn of

motorcrossers: in sommige terreinen van Het

ze kiezen voor een ander uitlaatgebied waar de hond wel los mag

Groninger Landschap leek het tot voor kort geen

lopen.” Niet alleen honden verstoorden in 2018 de natuur, ook mo-

uitzondering meer. Begin 2018 trad Bakker aan.

torcrossers in de bossen van het Westerkwartier en snelvaarders op

Hij is buitengewoon opsporingsambtenaar, kort-

het Zuidlaardermeer. “In het Coendersbos hebben we drie motor-

weg BOA, en bevoegd om boetes uit te schrijven.

crossers moeten aanhouden. Snelvaarders zijn eveneens een groot

“Ik handhaaf de natuur- en milieuregels. Het be-

probleem. De golven van de motorboten beschadigen rietoevers en

waren van de rust zie ik als mijn hoofdtaak”, legt

vogelnesten.”

hij uit. Bakker coördineert het werk van de vier
vrijwillige BOA’s van Het Groninger Landschap.
“Met elkaar zorgen we dat we zichtbaar zijn in
het veld. Dat alleen al werkt preventief.”

Arjan Bakker:

‘Met elkaar zorgen we dat we zichtbaar
zijn in het veld.‘

Stroper voor de rechter
Bakker heeft een druk jaar achter de rug. Tot zijn
spijt constateerde hij meer overtredingen dan

Beveiligingscamera’s

hem lief was. Ergste voorval vindt hij de stroperij

De familie zeearenden in de Onnerpolder kreeg vorig jaar extra

in het Midwolderbos. “Voor een hol, waarschijn-

beveiliging. Bakker en zijn BOA’s hielden er vaak toezicht. Als hulp-

lijk van een das of vos, hing een strik. Dat iemand

middel detecteerde een bewakingscamera elke ongewenste bezoe-

dat in zijn hoofd haalt, daar kan ik niet bij. Een

ker. Drie keer kreeg Bakker een melding. “Dan gingen we meteen

strafrechtelijke zaak loopt. De verdachte moet

kijken. Zeearenden moeten in alle rust broeden. De angst bestaat

voor de rechter komen.” In een ander bos nam

dat mensen de eieren willen stelen of dat de zeearend opzettelijk

een loslopende hond een dassenburcht te

verstoord wordt.” Dezelfde bewakingscamera stond later in 2018

grazen. Een wildcamera zette de vernieling op

bij de zeehondenkijkwand bij de Punt van Reide. Dat kijken verliep

beeld. “De hond was de burcht aan het uitgra-

niet altijd volgens de regels. “Mensen omzeilden onze kijkwand om

ven. Dassen schrikken daar natuurlijk van. In het

de zeehonden toch dichterbij te bekijken.”

bos liggen ook reeën te rusten. Honden gaan
daar achteraan.”

Echt schandalig
Andere incidenten uit Bakkers overzicht: de vondst van een illegale

Bon voor loslopende hond

wietplantage, acht vergiftigde buizerds en vandalisme in het Zuid-

Nummer één op Bakkers incidentenlijst: loslo-

laardermeergebied, waar onder meer de watermolens moedwillig

pende honden. De eerste maanden van 2018

zijn vernield. Echt schandalig, vindt Bakker. Dat afgelopen jaar het

sprak hij de eigenaren actief aan. Geduldig legde

aantal incidenten steeg, komt volgens hem ook door het betere

hij uit waarom aanlijnen belangrijk is. Voorlich-

toezicht. “Voordat ik aan het werk ging, kreeg toezicht minder

ten en vriendelijk verzoeken bleken echter niet

aandacht. Ik ken de terreinen, kom er vaak en bekijk de gebieden

afdoende. “Mensen trokken zich er te weinig van

door de bril van een handhaver. Zoek je beter, dan vind je ook meer

aan. Nu delen we sneller een bekeuring uit en

overtredingen.”

Zeehondenkijkwand bij de Punt van Reide
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Onze duurzaamheid

Het Groninger Landschap maakt zich sterk voor het thema duur-

Keuzes in de bedrijfsvoering

zaamheid. De stichting wil zo snel mogelijk CO2-neutraal worden.

Naast de CO2-uitstoot spelen ook andere duur-

De komende periode wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd met

zaamheidsfacetten een rol. Duurzaamheid wordt

de aankoop van certificatie. Voor 2028 wil Het Groninger Land-

een standaard criterium bij alle keuzes die in

schap het doel volledig op eigen kracht bereiken. Deze ambitie is

de bedrijfsvoering worden gemaakt. Dat geldt

verwoord in het ‘Beleidsplan Duurzaamheid’ dat in 2018 is goedge-

voor de inkoop van producten, het inhuren van

keurd door de Raad van Toezicht. Duurzaamheid past bij het groe-

aannemers en het kiezen van materialen. Een

ne karakter van de stichting. Het Groninger Landschap wil graag het

groot deel van de producten wordt al duurzaam

goede voorbeeld geven.

ingekocht. Er is een duurzame verzekering
afgesloten, er wordt duurzaam belegd en Het

Verminderen CO2-uitstoot

Groninger Landschap is aangesloten bij een

De prioriteit van het duurzaamheidsbeleid ligt bij het verminderen

duurzaam pensioenfonds. Hout wordt zoveel

van de CO2-uitstoot. In 2016 is een duurzaamheidsscan van de tota-

mogelijk duurzaam ingekocht. Hardhout wordt

le bedrijfsvoering gedaan. De nulmeting bepaalde de CO2-uitstoot

alleen toegepast als dat per se nodig is en dan

van het werk van Het Groninger Landschap op 213.446 kilo CO2 per

alleen met FSC-keurmerk. En in twee vakantie-

jaar. Deze uitstoot is exclusief de beweiding van de natuurterrei-

huizen wordt sinds kort regenwater gebruikt

nen en wat externe partijen in opdracht van de stichting uitvoeren.

voor het doorspoelen van het toilet.

Vooral de aanwezigheid van vee produceert een grote hoeveelheid
broeikasgassen. Om de CO2-uitstoot te verlagen naar nul wil Het
Groninger Landschap het energieverbruik zoveel mogelijk verminderen en zelf duurzame energie opwekken. Het gasverbruik wordt
zoveel mogelijk beperkt, mede vanwege de aardbevings- en gasproblematiek in de provincie Groningen.
Duurzame energie
Het ‘Beleidsplan Duurzaamheid’ bevat een uitgebreide maatregelenlijst voor verduurzaming. Tal van maatregelen zijn de afgelopen
periode reeds in gang gezet. Op en bij de eigen gebouwen liggen
inmiddels zonnepanelen met een totaalopbrengst van circa 30.000
kWh. In veel gebouwen zijn wanden, ramen en leidingen inmiddels
geïsoleerd en oude cv-ketels vervangen. Gasaansluitingen worden
niet meer aangelegd. Recent is een energiescan uitgevoerd naar
de meest verbruikende gebouwen. De molens van Het Groninger
Landschap worden sinds kort subtiel uitgelicht met een minimale
ledverlichting. Enerzijds om energie te besparen, anderzijds om
nachtelijke lichtvervuiling tegen te gaan. Ook het interieur van de
molens wordt voorzien van duurzame en energiezuinige ledlampen. In 2017 werden zeven molens voorzien van duurzame binnen- en buitenverlichting. In 2018 zijn acht molens onder handen
genomen, waaronder Fram in Woltersum, Molen Ceres in Spijk en
Bovenrijge in Ten Boer.

Zonnepanelen bij boerderij De Paddepoel in Adorp
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Organisatie

Het Groninger Landschap zet zich sinds 1936 in voor behoud,

Organisatiestructuur

beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed in de

Het Groninger Landschap staat onder leiding

provincie Groningen. Het Groninger Landschap is een stichting met

van de directeur/bestuurder. De directie bestaat

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

uit één persoon. De directie is belast met het

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

bestuur van de stichting en neemt besluiten op

adres Rijksstraatweg 333.

het gebied van beleidsvorming, grondaankopen,
begroting, jaarverslag en jaarrekening. De

In de statuten staat het doel als volgt beschreven:

Raad van Toezicht houdt toezicht op het door

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

de directeur/bestuurder gevoerde beleid. De

de ontwikkeling en het scheppen van hetgeen in natuur en

Raad van Toezicht oefent het toezicht uit op

landschap in de provincie Groningen waardevol te achten is in

basis van schriftelijke stukken, die periodiek

natuurwetenschappelijk, geografisch, structureel, cultuurhistorisch

in de vergaderingen worden besproken in

of visueel opzicht, het verwerven, restaureren, onderhouden,

aanwezigheid van de directeur. De begroting,

beheren en exploiteren van (rijks)monumenten, alsmede het

de jaarrekening, het jaarverslag en het meer-

vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het voorgaande

jarenbeleidsplan worden ter goedkeuring

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings

voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De werkorganisatie telt vier afdelingen,
Over de wijze waarop stelt de statuten:

namelijk Natuur, Erfgoed, Communicatie en

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Bedrijfsvoering. Aan elke afdeling staat een

•
•

Het verwerven, inrichten, restaureren, beheren, exploiteren en

hoofd. De hoofden van de afdelingen en de

openstellen van gronden en (rijks)monumentale gebouwen.

directeur vormen samen het managementteam.

Voor het doel noodzakelijke financiële middelen te vergaren,

Daarnaast heeft de Stichting een kwartiermaker

zoals subsidies, schenkingen, nalatenschappen en opbrengsten

in dienst. De kwartiermaker is verantwoordelijk

uit de exploitatie.

voor het initiëren van beleidsontwikkeling,

•

Het verrichten van onderzoek, verzamelen van gegevens en het

complexe programma’s en projecten op

uitgeven van publicaties.

uiteenlopende terreinen en rapporteert

•

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

rechtstreeks aan de directeur. De kwartiermaker

provincie Groningen, actief te behartigen.

zorgt ook voor draagvlakverwerving, samen-

•

Samen te werken met inwoners, bedrijven, overheden en

werking en externe vertegenwoordiging. Een

organisaties, die actief zijn in de provincie Groningen.

aantal stafmedewerkers valt rechtstreeks onder

•

Het geven van voorlichting en educatie.

de leiding van de directeur.

Onder Het Groninger Landschap vallen de juridische eenheden

Voor het terreinbeheer is de provincie

Stichting Beheer Borgterrein Ewsum, Stichting Weltevreden,

Groningen onderverdeeld in vier rayons, te

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

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

De Ennemaborgh.

is een natuurbeheerder verantwoordelijk voor
het dagelijkse beheer van de terreinen, de

Het Groninger Landschap is door het CBF erkend als goed doel

planvorming en uitvoering van plannen en de

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

communicatie met externen.

middelen, activiteiten en organisatie, doelrealisatie, governance,
verantwoording en belanghebbenden.

Bezoekerscentrum Reitdiep in Noorderhoogebrug
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Organogram - werkorganisatie

Samenstelling directie, bestuur en het toezichthoudend orgaan
De directie van Het Groninger Landschap werd in 2018 gevormd door Marco Glastra. Glastra heeft geen nevenfuncties.
De Raad van Toezicht bestond in 2018 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 2018 de volgende leden:

Directie

J.G. (Janny) Vlietstra, voorzitter
Functie in het dagelijkse leven:

Directiesecretaresse

Projectleider
Personeel & organisatie

Natuur

Erfgoed

Lid Eerste Kamer

Nevenfuncties:

Kwartiermaker
Bedrijfsvoering

•

Communicatie

•

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

•

Voorzitter bestuur Sesam-academie

J.J. (Jan Jaap) Hooft, vice-voorzitter Raad van Toezicht
Functie in het dagelijkse 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:

38

•

Lid noordelijke Faillissementscommissie balie in het arrondissement Noord-Nederland

•

Honorair consul van Oostenrijk in Noord-Nederland
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Beloningsbeleid

De medewerkers zijn als volgt verdeeld over de

N. (Natasja) Lubbers, lid Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden

verschillende afdelingen:

Functie in het dagelijks leven:

belangeloos. Het Groninger Landschap verstrekt geen leningen,

•

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

zelfstandig interim professional in de (semi-)publieke sector

2018
Directie

1,0 fte

Afdeling bedrijfsvoering en staf

8,7 fte

Afdeling terreinbeheer

10,4 fte

Nevenfuncties:

Bezoldiging directie

•

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het beloningsbeleid,

Afdeling erfgoed

4,5 fte

de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere

Afdeling communicatie

4,7 fte

N.v.t.

L.J.R. (Bert) Scholtens, lid Raad van Toezicht

beloningscomponenten. Het beloningsbeleid en de vaststelling van

Functie in het dagelijks leven:

de beloning past volledig binnen de kaders van de regeling CAO

Het Groninger Landschap biedt jaarlijks aan

•

Hoogleraar Duurzaam Bankieren en Financieren – Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen

Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen.

studenten van diverse opleidingen stageplekken

•

Hoogleraar Finance – School of Management – University of Saint Andrews, Schotland, VK.

aan.
Het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning van Het

Nevenfuncties:

Groninger Landschap sluit aan op de regeling beloning directeuren

In de personeelsvertegenwoordiging (PVT) zitten

•

van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).

drie personeelsleden die door het personeel

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximum-

worden benoemd. De PVT zit minimaal twee

R.H.G. (Raymond) Klaassen, lid Raad van Toezicht

norm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Het

keer per jaar met de directie om tafel.

Functie in het dagelijks leven:

Groninger Landschap vond plaats door de Raad van Toezicht. Dit

•

leidde tot een zogenaamde BSD-score van 425 punten met een

In 2018 is er een vervolg gegeven aan de ge-

maximaal jaarinkomen van 119.322 euro (1 FTE, index 1 juli 2018).

sprekken over de bedrijfscultuur. Door met elkaar

Nevenfuncties:

Het voor de toetsing, aan de hand geldende maximum relevant

in gesprek te gaan hebben we een meer open

•

bestuurslid Ringersvereniging

jaarinkomen van de directie, de heer M.J. Glastra (1 FTE), bedroeg

sfeer weten te creëren waar onderling begrip een

•

bestuurslid Vogelringstation Schiermonnikoog

98.204 euro. Deze beloning bleef binnen het geldende maximum.

belangrijke rol speelt. Met een feedbacktraining

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen, de werkgeversbijdrage

voor alle medewerkers en een meerdaagse

pensioen bleef voor de heer Glastra, met een bedrag van 116.497

training voor het managementteam gericht op

euro binnen het in de regeling opgenomen maximumbedrag

coachend leiderschap, hebben we eind 2018

N.v.t.

Onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen

Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Naam

Functie

Benoemd

Herbenoeming

Jaar van aftreden

van 189.000 euro per jaar. De belaste vergoedingen en de

het geheel naar tevredenheid afgesloten. De

J.G. (Janny) Vlietstra

Voorzitter

2011

2014

2018

werkgeversbijdrage pensioen stonden bovendien in een redelijke

komende jaren zal de aandacht uitgaan naar het

J.J. (Jan Jaap) Hooft

Vice voorzitter

2012

2015

2019

verhouding tot het jaarinkomen. De hoogte en samenstelling

levendig houden van de gemaakte afspraken en

S. (Sies) Woltjer

Lid RvT

2012

2015

2019

van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de

zetten van de puntjes op de i.

P.T. (Peter) Bakker

Lid RvT

2013

2016

2020

toelichting op de staat van baten en lasten.

Het plan van aanpak volgend op de risico-

N. (Natasja) Lubbers

Lid RvT

2017

2020

2024

L.J.R. (Bert) Scholtens

Lid RvT

2017

2020

2024

Personeel

dacht behoeft. In 2018 hebben we diverse

R.H.G. (Raymond) Klaassen

Lid RvT

2018

2021

2025

Het personeelsbeleid richt zich op een zodanige inzet en

aandachtspunten aangepakt en opgelost.

ontwikkeling van medewerkers dat de organisatiedoelstelling van

Daarnaast hebben we aandacht besteed aan

Het Groninger Landschap kan worden gerealiseerd. Daarvoor is

duurzame inzetbaarheid en de balans tussen

het van belang dat de medewerkers deskundig en gemotiveerd

belasting en belastbaarheid. Een inmiddels

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

jaarlijks terugkerend onderdeel is het onderzoek

betekent dat er veel aandacht is voor het ontwikkelen van talenten

naar sporen van de ziekte van Lyme in het bloed

en individuen en dat de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden

van onze buitenmedewerkers. Dit onderzoek

Nevenfunctie:

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

vindt plaats in november als het tekenseizoen is

•

scholing en competentiemanagement.

afgelopen.

Het Groninger Landschap heeft 34 medewerkers. Het aantal fte is

Vrijwilligers

in 2018 met 3,3 toegenomen tot 29,3. In 2017 bedroeg het aantal fte

Het Groninger Landschap kan niet functioneren

26,9.

zonder vrijwilligers. Maar liefst ruim 400

Directie samenstelling per 31 december 2018
M.J. Glastra, directeur

N.v.t.
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Financiële positie
vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om

Enkele teams werken aan een specifiek thema. Zo dragen de leden

de molens draaiende te houden, mensen rond

van het Promotieteam actief bij aan de naamsbekendheid van Het

te leiden in bezoekerscentra en de planten

Groninger Landschap, steken de vrijwilligers van het Team Groene

Het Groninger Landschap is een financieel gezonde organisatie.

Kengetallen

en dieren te inventariseren. De vrijwillige

Buiten Medewerkers de handen uit de mouwen in de terreinen en

Het boekjaar 2018 is echter mede als gevolg van het negatieve

Conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving

medewerkers werken met een grote mate

voeren de leden van het Monitoringsteam inventarisaties uit van

rendement op het vermogen met een verlies afgesloten. Overigens

650 nemen we in dit jaarverslag kengetallen op

van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Ze

vlinders, vogels en planten. De directie neemt het besluit tot het

is het voor het eerst in tien jaar dat het beheer van het vermogen

voor de bestedingen aan de doelstelling en de

opereren vanuit zelfstandige teams, elk met een

instellen van een team.

leidt tot een negatief resultaat. De stichting beschikt over een

kosten voor fondsenwerving. Hoeveel van het

gezonde financiële huishouding. Er is een sterke positie in

geld besteedt Het Groninger Landschap aan de

eigen bestuur. De teams maken jaarplannen en
vragen budgetten aan. Deze werkwijze, op basis

Vrijwilligerswerk binnen Het Groninger Landschap wordt

reserves en fondsen waardoor de solvabiliteit is gegarandeerd.

doelstelling? Aan de doelstelling is in 2018 in

van een eigen bestuur, is uniek en geeft een

gedefinieerd als werk dat onverplicht, onbetaald en met enige

Naast het belegde vermogen wordt een saldo voor werkkapitaal

totaal 5,5 miljoen euro uitgegeven. Dat is maar

extra dimensie aan het vrijwilligerswerk voor de

regelmaat wordt verricht. Voor een goede binding met het team, de

aangehouden op lopende rekeningen en spaarrekeningen. De

liefst 91% van de baten. Hiermee voldoet de

organisatie.

organisatie en de activiteiten geldt als richtlijn dat een vrijwilliger

omvang van deze liquide middelen is per 31 december 2018

stichting ruimschoots aan de CBF-norm die stelt

zich minimaal 40 uur per jaar voor Het Groninger Landschap inzet

toereikend op basis van de te verwachten inkomsten en uitgaven.

dat het percentage besteed aan doelstellingen

De meeste teams zijn actief in en rond één van

en geregeld de teamvergaderingen bijwoont. Vrijwilligers gaan

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

minimaal 75% moet bedragen. De bereikte 91%

de terreinen en (rijks)monumenten. Denk aan

een overeenkomst aan met Het Groninger Landschap en voeren

over 2018 en 2017.

was meer dan in 2017 (86%). Dit komt doordat

het team Reitdiep en het team van De Widde

de activiteiten uit voor, namens en onder verantwoordelijkheid van

Meuln. De indeling van teams per gebied is een

Het Groninger Landschap. De stichting faciliteert de vrijwilligers om

Het aanwezig zijn van reserves en voldoende weerstandsvermogen

uit nalatenschappen en schenkingen. Deze

sterke troef, omdat de vrijwilligers ambassadeur

ze in staat te stellen hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te

betekent niet dat we zeer kritisch zijn over een gezonde exploitatie van

inkomsten worden in latere jaren besteed aan

van Het Groninger Landschap in het gebied zijn.

voeren. Zo worden tal van cursussen gegeven.

de stichting. Er is continu aandacht voor de efficiënte van bestedingen

de doelstelling middels aankopen en/of de

en het optimaliseren van de inkomsten uit terreinen en gebouwen.

uitvoering van projecten.

in 2017 extra hoge bedragen zijn ontvangen

Voor de komende jaren wordt in de begroting een licht positief
resultaat voorzien echter moet het huishoudboekje op orde blijven.

Onderstaande tabel geeft de verhouding van

De inkomsten moeten minimaal gelijkmatige tred houden met de

de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in

verwachte kostenstijging als gevolg van inflatie.

relatie tot de totale baten weer.
Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Totaal bestedingen aan de doelstelling

5.543

4.890

6.416

Som der baten

6.058

5.205

7.438

Som der lasten

6.133

5.465

6.960

91%

94%

86%

90%

89%

92%

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

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 2018 was het werkelijke kostenpercentage fondsenwerving 4%, ruim
onder de CBF-norm van 25%.

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

5.256

4.401

6.665

Wervingskosten

219

215

194

Kostenpercentage fondsenwerving

4%

5%

3%

Som van de geworven baten

Zeehond
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Crowdfunding, giften en nalatenschappen

een termijn van een jaar. De continuïteitsreserve is daarom per 31

Het Groninger Landschap investeert in

december 2018 vastgesteld op 1 maal de jaarlijkse kosten van de

fondsenwerving. Persoonlijk contact met

werkorganisatie. De kosten voor de werkorganisatie betreffen kosten

potentiële gevers is daarbij een belangrijk

voor personeel, kantoor en algemene kosten en de belastingen. De

aandachtspunt. Meer en meer Beschermers

bestedingsmogelijkheid uit de bestemmingsreserves is aangegeven

en andere particulieren dragen Het Groninger

door de directie.

Landschap een warm hart toe door financieel
bij te dragen. Vaak worden de giften en

Onderstaande bestemmingsreserves maken onderdeel uit van het

nalatenschappen gekoppeld aan specifieke

vermogen van de stichting:

terreinen of projecten. Steeds meer Groningers

•

nemen Het Groninger Landschap op in hun
testament. In tegenstelling tot 2017 zijn

meer getracht met inkomsten uit crowdfunding

min.

max.

Aandelen

40%

35%

45%

Obligaties

60%

45%

65%

0%

0%

20%

Liquiditeiten
Totaal

100 %

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

Reserve voor projecten in het kader van de doelstelling –

gepubliceerd op de website van de Triodos Bank.

Reserve voor projecten fondsenwerving – toegezegde bijdrage
Reserve voor aankoop natuurterreinen en monumenten –
toegezegde bijdrage voor aankopen.

•

er bij leven nauw overleg plaatsvindt over de
bestemming van de nalatenschap. Ook wordt

neutraal

voor fondsenwerving.
•

uit nalatenschappen met 1,2 miljoen euro
uitzonderlijk hoog. Het gebeurt steeds vaker dat

Het Groninger Landschap hecht eraan dat de

toegezegde eigen bijdragen voor projecten.
•

in 2018 minder inkomsten ontvangen uit
nalatenschappen. In 2017 waren de inkomsten

De portefeuille is volledig duurzaam ingericht.

Weging

Asset Allocatie (defensief)

Reserve voor activa bedrijfsvoering/doelstelling – waarde
materiële vaste activa en voorraden.

•

Reserve voor waardeverschillen effecten – ongerealiseerde
koersresultaten effecten in portefeuille.

projecten te realiseren. In 2018 zijn mensen
opgeroepen om een bijdrage te leveren

Een deel van de baten die Het Groninger Landschap ontvangt

aan de bewaking van de zeearenden in het

bestaat uit bijdragen uit fondsen op naam. Derden kunnen

Zuidlaardermeergebied. Van deze gevers is voor

middels deze fondsen zelf een specifieke bestedingsmogelijkheid

het project ruim 4.000 euro ontvangen.

bepalen. Deze bijdragen van derden zorgen hierdoor mede voor
instandhouding van specifieke natuurgebieden en/of gebouwen.

Het aantal Beschermers is in 2018 op hetzelfde
niveau als in 2017. De inkomsten zijn lager dan in

Beleggingsbeleid

2017 omdat er in 2017 een extra wervingsactie is

Het vrij belegbare vermogen van de stichting wordt beheerd door

gehouden.

een professionele duurzame vermogensbeheerder, namelijk de
Triodos Bank. In een Overeenkomst tot Beheer van vermogen is

Vermogensbeleid

het mandaat met deze vermogensbeheerder vastgelegd conform

Het Groninger Landschap heeft een vermogen

een beleggingsstatuut. Dit beleggingsstatuut is bedoeld om een

van circa 12 miljoen euro. Het vermogen is

helder en eenduidig kader te scheppen voor het beheer van de

samengesteld uit een continuïteitsreserve,

beleggingen, inclusief de liquiditeiten. In het beleggingsstatuut

bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.

zijn de doelstellingen voor het beleggen geformuleerd en de

Het beleid is gericht op instandhouding van

randvoorwaarden waaronder deze doelstellingen gerealiseerd

het vermogen zodat deze direct beschikbaar

kunnen worden.

blijft voor besteding aan hieronder aangegeven
reserves en fondsen. De continuïteitsreserve

Het Groninger Landschap kiest voor een solide en defensief

is bestemd voor dekking van risico’s op

beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid is primair gericht op

korte termijn en om zeker te stellen dat de

beleggingen voor de lange termijn (15 jaar en langer). Onderstaande

stichting ook in de toekomst aan de lopende

tabel geeft de verdeling aan van het te beleggen vermogen

verplichtingen kan voldoen. De termijn

tussen de verschillende categorieën. Gemiddeld wordt 40% in

voor het ingeschatte risico is gebaseerd op

risicodragende beleggingen (aandelen) belegd, 60% wordt belegd

lopende verplichtingen en vastgesteld op

in risicomijdende beleggingen (obligaties en spaarrekeningen).

Fietsen door het Hunzedal
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Toekomst- en risicoparagraaf

Toekomstparagraaf

Erfgoed
Het Groninger Landschap heeft zich ontwikkeld

Het Groninger Landschap zet zich in voor het landschap in

tot een volwaardige erfgoedorganisatie. Er

Groningen, waarbij natuur en erfgoed gelijkwaardige pijlers zijn.

is geen gericht aankoopbeleid, maar wel

Belangrijkste middel om onze statutaire doelen te realiseren is

een actieve opstelling als vangnet voor

verwerving van natuur en erfgoed, gevolgd door zorgvuldig beheer

landschapsgerelateerd monumentaal erfgoed.

en onderhoud. Naast gebouwd erfgoed is er nadrukkelijk ook

Belangrijk criterium bij verwerving van erfgoed

aandacht voor landschappelijk erfgoed als wierden en oude dijken.

is dat er zicht is op een neutrale tot positieve

We bieden ruimte om onze natuurgebieden en monumenten

financiële exploitatie. We geven hier invulling aan

te beleven en organiseren – dankzij onze vrijwilligers – tal van

door te zoeken naar een passende bestemming

activiteiten voor het publiek. Waar nodig behartigen we de

voor het erfgoed die een zekere mate van

belangen van natuur, landschap en erfgoed. We kiezen daarbij

inkomsten genereert. Bij overdracht van

voor een constructieve, oplossingsgerichte benadering. Het

monumenten door particulieren is sprake van

Groninger Landschap is een compacte organisatie die het beheer

een ‘gunfactor’: ze vertrouwen hun monument

en onderhoud in belangrijke mate uitbesteedt. Publieksactiviteiten

graag toe aan Het Groninger Landschap. Daar

drijven voor een belangrijk deel op inzet van vrijwilligers. Naarmate

waar geen sprake is van een positieve exploitatie,

het bezit groeit zal de organisatie zich mee ontwikkelen. De

vraagt Het Groninger Landschap om een

komende jaren verwachten we vooral bij erfgoed een verdere

bruidsschat. Dit is aan de orde bij molens en

toename van bezit en een beperkte uitbreiding van de organisatie.

bij monumenten in het aardbevingsgebied die
van de NAM worden overgenomen. Voor de

Natuur en Landschap

toekomstige ontwikkeling van de organisatie

Aankoop blijft een belangrijk middel om natuurgebieden te

is een zorgvuldig verwervingsbeleid, met een

versterken, cultuurhistorische landschapselementen te beschermen

goede balans tussen doelstelling en exploitatie,

of nieuwe kansen voor natuur te verzilveren. Dat laatste speelt

van groot belang.

onder andere in combinatie met een integrale kustontwikkeling en
bij herstel van de Hunze in de stad Groningen. Bij onze bestaande

Versterking draagvlak

natuurgebieden is er veel aandacht voor verbetering van de

Het Groninger Landschap streeft naar

landschappelijke en ecologische kwaliteit (waaronder biodiversiteit).

versterking van de betrokkenheid in de streek

Beheer en inrichting spelen daarin een sleutelrol. Eén van de

en versteviging van het draagvlak voor onze

speerpunten hierbij is het weidevogelbeheer. Dat lukt niet zonder

activiteiten. Het kwartaalblad Golden Raand

samenwerking met landbouworganisaties. Om tot levensvatbare

vormt het belangrijkste communicatiemiddel

weidevogelkernen te komen, is afronding van de Natuurnetwerk

om de achterban te informeren over ons werk.

Nederland (NNN) in het Reitdiep cruciaal. Andere opgaven zijn

Aanvullend spelen sociale media als facebook

ecologisch herstel van het Eems-Dollard estuarium en herstel van

en twitter een rol. Bezoekerscentra vormen het

de Hunze in de oostelijke stadsrand van Groningen. Het Groninger

visitekaartje van Het Groninger Landschap en

Landschap wil zich ook inspannen voor de kwaliteit van natuur en

zorgen voor direct contact met bezoekers van

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

onze natuurgebieden. Ze vormen een ‘poort’

verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de landbouw, maar

naar de achterliggende gebieden: Reitdiep,

Het Groninger Landschap wil daar graag een actieve bijdrage aan

Dollard en Waddenkust. In Bourtange speelt

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

bezoekerscentrum Terra Mora een vergelijkbare

voor natuurinclusieve landbouw op gronden van Het Groninger

rol. In de centra vertellen we het verhaal van

Landschap.

het betreffende landschap en is er ruimte

Hermelijn
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Begroting 2019
(x 1.000 euro)
Baten:
Baten van particulieren

670

Baten van bedrijven

552

Baten van loterijorganisaties

938

Baten van subsidies van overheden

2.173

Baten van andere organisaties zonder winststreven

173

Som van de geworven baten

4.506

Baten als tegenprestatie voor de levering van

890

producten en/of diensten
Overige baten

-

Som van de baten

5.396

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Natuurterreinen
aankopen

23

projecten

860

uitvoeringskosten

1.984
2.867

Cultuurhistorisch erfgoed
aankopen

36

projecten

69

uitvoeringskosten

968
1 . 0 73

Voorlichting en educatie
Waterdieren vangen tijdens Dollardfestival bij Bezoekerscentrum Dollard

projecten

130

uitvoeringskosten

979

voor persoonlijk contact tussen bezoekers en

werken vanuit onze kernwaarden bezield, daadkrachtig en dichtbij.

onze vrijwilligers. De teams organiseren tal

Vrijwilligers zijn een onmisbare schil rond de werkorganisatie die

van activiteiten, waaronder excursies en doe-

we optimaal willen ondersteunen. Een vitale vrijwilligersorganisatie

activiteiten voor de jeugd. Jeugdeducatie voor

is geen vanzelfsprekendheid gelet op ontwikkelingen in de

basisscholen is erg belangrijk voor Het Groninger

maatschappij, waarbij mensen langer doorwerken en er een steeds

Wervingskosten

225

Landschap. Samen met collega-organisaties

groter beroep op ze wordt gedaan om een actieve bijdrage te

Kosten beheer en administratie

371

proberen we dit uit te rollen over de gehele

leveren aan mantelzorg of wijk- of dorpsleven. Dit zal de komende

Som van de lasten

5.645

provincie.

jaren om onze aandacht vragen.

Organisatie

Begroting 2019

Saldo voor financiële baten en lasten

-249

We streven naar een compacte organisatie die

We maken ieder jaar een begroting. De begroting geeft een

het uitvoerende werk grotendeels uitbesteed

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

aan ondernemers en bedrijven in de regio.

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

We hebben aandacht voor de werkdruk en

de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019.

1.109
5.049

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

307

58

een plezierige bedrijfscultuur. We proberen te
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Risicoparagraaf

neemt, nemen de risico’s ook toe. Dat geldt ook voor de vangnet-

nieuwe strategie voor de werving en binding van Beschermers en het

Baten als tegenprestatie voor de levering van

functie die Het Groninger Landschap vervult voor monumentaal

ontwikkelen van andere vormen van betrokkenheid. We betrekken

producten en/of diensten

Voor de continuïteit van Het Groninger Land-

erfgoed, onder andere in het aardbevingsgebied.

daar nadrukkelijk de ervaringen van collega- Landschappen

De komende jaren spannen we ons in om de

schap zijn drie inkomstenbronnen cruciaal: sub-

Bij de aankoop van natuurgebieden speelt al jaren een discussie

bij. Tegenover de dalende trend van het aantal Beschermers

inkomsten uit ons bezit te laten groeien. Door

sidies, eigen inkomsten en donaties. Na forse be-

over vermeende staatssteun. In 2011 heeft de Europese Commis-

verwachten we een stijgende trend in schenkingen en legaten,

toenemend vastgoedbezit en meer aandacht

zuinigingen van de Rijksoverheid op budgetten

sie goedkeuring verleend aan een nieuwe subsidieregeling voor

waarbij het soms om substantiële bedragen gaat. We investeren

voor een positieve exploitatie verwachten we dat

voor natuurbeheer zijn er geen indicaties voor

natuurbeschermingsorganisaties, waaronder de Landschappen.

in persoonlijk contact met potentiële gevers en bieden ruimte

de netto huuropbrengst van onze monumenten

verdere bezuinigingen. De eigen inkomsten zijn

Naar aanleiding van een door de Vereniging Gelijkberechtiging

om gericht te geven. Er wordt blijvend ingezet op de binding van

en gebouwen in de komende jaren licht zal

vooral afhankelijk van ontwikkelingen in de land-

Grondbezitters (VGG) ingediende klacht oordeelde de Commissie

bedrijven aan onze organisatie. We verwachten dat de inkomsten

toenemen. De verhuur van vakantiewoningen

bouw (pacht) en wonen (huur). Door restauratie

eind 2015, dat de Staat de maatregel onterecht niet van tevoren

uit de contributies van Vrienden de komende jaren licht toenemen.

onder het Buitenleven-label speelt daarbij een

en herbestemming van een aantal monumenten

heeft aangemeld bij de Commissie, maar dat de steun (nu achteraf)

Waterbedrijf Groningen stort tot en met 2028 jaarlijks een bijdrage

belangrijke rol. Ook de inkomsten uit pacht

is de verwachting dat de eigen inkomsten eerder

alsnog is goedgekeurd. De klacht is daarmee ongegrond verklaard.

in het Waterconvenantsfonds. De bijdrage van Kikkoman Foods ten

zullen de komende jaren licht toenemen.

toe dan af zullen nemen. Ook het initiatief voor

Zowel de VGG als Het Groninger Landschap (samen met de overige

behoeve van het Kikkomanfonds is toegezegd tot en met 2022.

Daarnaast blijven we actief op zoek naar nieuwe

een wierdebegraafplaats kan daar een bijdrage

Landschappen en de vereniging Natuurmonumenten) hebben - op

aan leveren. Ten aanzien van de donaties geldt

verschillende gronden - in 2016 tegen dit besluit van de Europese

Baten van loterijorganisaties

inkomsten. Dit kan onder andere door het zoeken

de afgelopen jaren dat tegenover een dalen-

Commissie beroep aangetekend bij het Gerecht van de Europese

De overeenkomst met de Nationale Postcode Loterij (NPL) loopt

naar verkoopmogelijkheden van producten uit

de trend van jaarlijkse donaties een stijgende

Unie. In tegenstelling tot de Commissie zijn de Landschappen en

tot en met 2020. Verwacht wordt dat de langjarige samenwerking

onze terreinen zoals gewassen, vlees en dergelijke.

trend staat van legaten en giften. De inkomsten

Natuurmonumenten van mening dat natuurbeschermingsorga-

na deze periode wordt voortgezet. De hoogte van de bijdrage

Ook starten we in 2019 samen met Algemeen

uit legaten vertonen fluctuaties en waren in

nisaties als Het Groninger Landschap niet zijn te kwalificeren als

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

Belang / DELA met de exploitatie van een

2018 relatief laag. Omdat deze inkomsten zeer

‘onderneming’, en er daarom geen sprake was van staatssteun.

wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering geworden. Voor de

kleinschalige wierdebegraafplaats.

voorzichtig worden begroot en besteed worden

Eind 2018 heeft het Gerecht uitspraak gedaan en daarbij is het

ontwikkeling en uitvoering van die projecten zijn we in hoge mate

aan eenmalige uitgaven, lopen we hierbij voor

besluit van de Commissie nietig verklaard. Belangrijk formeel punt

afhankelijk van de bijdrage van de NPL. Zonder deze bijdrage zou

Financiële baten en lasten

de exploitatie geen financiële risico’s. Voor de

daarbij was dat het Gerecht van oordeel is dat de Commissie had

het projectvolume flink afnemen.

Het verwachte nettorendement voor de komen-

donaties wordt per saldo voor de langere termijn

moeten kiezen voor een zogeheten formele onderzoeksprocedure

geen substantiële teruggang voorzien. Bij vrijwel

voor afhandeling van de klacht van de VGG, en het onderzoek niet

Subsidies van overheden

zijn nodig voor een kostendekkende exploita-

alle projecten is inbreng van eigen middelen een

had kunnen afdoen in een informele onderzoeksprocedure. Het

In 2016 liepen de beheercontracten voor een aantal grote

tie van de stichting. Van jaar tot jaar kunnen

vereiste. De bijdrage van de Nationale Postcode

Groninger Landschap heeft daarop in december 2018 (samen met

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

fluctuaties optreden, maar er zijn voldoende

Loterij (NPL) speelt hierbij een cruciale rol. Mocht

de overige Landschappen en de Vereniging Natuurmonumenten)

natuurgebieden rond het Zuidlaardermeer hebben doorgevoerd,

financiële reserves om deze op te kunnen van-

deze bijdrage ooit wegvallen, dan heeft dat

hoger beroep ingesteld bij het Hof van Justitie. Kern van het hoger

hebben we voor de periode 2017-2022 een verbeterd contract

gen. Jaarlijks wordt in het najaar geanalyseerd

gevolgen voor het projectenvolume, niet voor het

beroep: het Gerecht had het beroep van de VGG niet ontvanke-

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

of het verwachte rendement voor de komende

beheer van natuurgebieden en het onderhoud

lijk moeten verklaren en de Commissie heeft haar onderzoek wel

toeslag op de beheer-vergoeding ontvangen voor de jaren 2015 tot

jaren moet worden herzien. Indien de prognose

van monumenten.

degelijk gedurende de informele procedure kunnen afronden. Deze

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

bijgesteld wordt, dan zal de stichting dit in de

Het gegeven dat Het Groninger Landschap pri-

procedure loopt momenteel nog, waarbij het wachten is op de

minimaal op hetzelfde niveau blijft. Jaarlijks ontvangt Het Groninger

begroting voor de volgende jaren meenemen.

mair eigenaar is van gronden en (rijks-)monu-

(eventuele) verweren van andere partijen zoals de Commissie en de

Landschap een budgetsubsidie van de Provincie Groningen op

Om de afhankelijkheid van de internationale

menten, en geen projecten-organisatie, geeft de

VGG en uiteindelijk de uitspraak van het Hof. Een datum voor deze

basis van prestatieafspraken over natuur en landschap. Voor de

financiële markten te verkleinen, wordt verkend

bedrijfsvoering een stabiel karakter. Het beheer-

uitspraak is niet bekend.

periode 2017 tot en met 2020 ontvangen we van de Provincie

of investeringen gerelateerd aan de doelstelling

mogelijkheden voor het vergroten van de

de 5 jaar is 3,0%. De inkomsten uit beleggingen

Groningen een bijdrage vanuit de Cultuurnota ten behoeve van

mogelijk zijn, waarbij een vergelijkbare rende-

bij zowel nieuwe verwervingen als het opstarten

Baten van particulieren en bedrijven

onze activiteiten op het vlak van erfgoed. We verwachten dat de

mentsverwachting en risicoprofiel gelden als bij

en uitvoeren van projecten. Zo gebeurt het regel-

Landelijke trend is dat het aantal leden van goede doelen en

bijdrage ook na deze periode minimaal op hetzelfde niveau blijft.

vermogensbeheer.

matig dat Het Groninger Landschap niet in kan

andere maatschappelijke organisaties terugloopt. Gelet op de

gaan op een verzoek tot overname van monu-

leeftijdsopbouw van de achterban is dit ook bij Het Groninger

Baten van organisaties zonder winststreven

Lasten

menten, omdat er onvoldoende zicht is op een

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

De bijdrage van het Nationaal Restauratiefonds wordt eens per zes jaar

De inkomsten uit de NPL, nalatenschappen,

kostendekkende exploitatie. Projecten worden

geleidelijke afname van de inkomsten uit jaarlijkse donaties. Voor de

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

legaten en schenkingen worden nagenoeg

pas opgestart als er voldoende externe middelen

jaren 2019 tot en met 2023 gaan we uit van stabilisatie van het aantal

rekening gehouden met lichte groei van de inkomsten uit dit fonds.

volledig besteed aan projecten en aankopen.

zijn verworven en de eigen bijdrage past binnen

Beschermers. We proberen de werving van nieuwe Beschermers

Er is rekening gehouden met een gemiddelde

de beschikbare financiële ruimte. Naarmate de

meer te richten op gezinnen, waarbij de verschillende festivals een

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

omvang en complexiteit van projecten toe-

goed platform bieden voor ons promotieteam. We maken een

sen van risico’s is een belangrijk aandachtspunt
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het bepalen van deze toename is rekening

vrijwilligersorganisatie is echter niet vanzelfsprekend en hier lopen

te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van een

De eigen bijdrage wordt mogelijk gemaakt

gehouden met de verwachte inflatie voor de

we een risico. We proberen dit te ondervangen door een actief

aan de stichting verschuldigde betaling blijft een eventueel

door een bijdrage van de Nationale Postcode

komende jaren. De groei van de organisatie

vrijwilligersbeleid.

daaruit voortvloeiend verlies beperkt tot de marktwaarde van

Loterij, schenkingen en legaten. De voortgang

het desbetreffende instrument. De contractwaarde of fictieve

van het project wordt voortdurend financieel

door verwerving van natuur of monumenten
kan zich meer ontwikkelen dan is voorzien

Verwerving

hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een

en inhoudelijk bewaakt door de projectleider

in het meerjarenplan. De groei zal gepaard

De verwachting is dat het bezit van monumenten in de komende

indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten

en de projectadministrateur. De medewerkers

gaan met een toename van lasten waaronder

jaren groeit. De groei geeft zowel een toename van uitgaven als

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

bewaken de subsidievoorwaarden die door de

de kosten voor personeel. De toename wordt

inkomsten. De verwerving moet minimaal bijdragen aan een

marktrisico’s.

externe financiers zijn bepaald.

evenwel gecompenseerd door de stijging van

neutraal nettoresultaat. Hierbij is rekening gehouden met de

de bijbehorende inkomsten. De exploitatie van

toename van de inzet van eigen personeel. Voor groot onderhoud

Kredietrisico

Exploitatie

te verwerven grond of een monument is een

aan de gebouwen is een voorziening opgenomen. Deze voorziening

De vorderingen zijn veelal vorderingen op subsidieverstrekkers

Ieder kwartaal wordt voor de gehele organisatie

essentieel onderdeel van de besluitvorming tot

wordt jaarlijks geactualiseerd. Indien zich een mogelijkheid tot

als Provincie Groningen, gemeenten en andere overheden. Bij

een financiële rapportage opgesteld waarin de

overname.

verwerving van natuur of een monument voordoet, wordt aan de

deze instellingen is het risico dat deze posities niet zullen worden

toegezegde budgetten worden vergeleken met

hand van zowel kwalitatieve als kwantitatieve indicatoren bepaald

betaald gering. De vorderingen inzake legaten zijn opgenomen op

de gerealiseerde uitkomsten. Op basis van deze

Personeel en vrijwilligers

of de te verwerven grond of het object van toegevoegde waarde is

basis van de ontvangen beschikkingen van de notaris.

rapportage wordt een analyse opgesteld met de

De totale personeelskosten voor de komende

voor de stichting. Een toekomstig positieve exploitatie is één van de

jaren is berekend op basis van het huidig aantal

kwantitatieve factoren.

verwachte prognose voor het gehele jaar. Voor
Renterisico en kasstroomrisico

de budgetverantwoordelijke is de financiële

fte, de verwachte loonontwikkeling (CAO Bos en

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de

voortgang dagelijks te raadplegen.

Natuur) en de individuele doorgroei. Het aantal

marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze

fte is momenteel toereikend voor het huidige

leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele

ICT

takenpakket van de organisatie. Ten aanzien van

looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Vergadering

werving van gekwalificeerd personeel worden

de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen

Gegevensbescherming (AVG) van kracht en moet

geen structurele problemen verwacht. Er wordt

afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse)

Het Groninger Landschap voldoen aan de

aandacht besteed aan de ontwikkeling van

rentefluctuaties te beheersen. Op basis van te verwachten

eisen van de Europese privacywetgeving. Deze

kennis van het personeel. Er worden zowel

inkomsten en uitgaven wordt periodiek een liquiditeitsprognose

stringente privacywetgeving bevat verplichtingen

individuele als groepsgewijze opleidingen en

opgesteld. Indien op basis van de kasstromen een tekort wordt

voor organisaties om aan te tonen hoe zij

trainingen aangeboden. Door de beperkte

verwacht moeten middelen aan de beleggingsportefeuille worden

privacy-compliant zijn door het treffen van de

omvang van de organisatie is doorgroei binnen

onttrokken. De afgelopen jaren is dit niet nodig gebleken.

benodigde privacy- en beveiligingsmaatregelen.

doorlopend aandacht voor de verdeling van

Reële waarde

Beveiligingsmaatregelen

taken en verantwoordelijkheden binnen de

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde

In het najaar van 2017 heeft Het Groninger

organisatie. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat

financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide

Landschap een risicoanalysen en nulmeting

de werkdruk in balans blijft en maakt het de

middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde

informatiebeveiliging laten uitvoeren door

organisatie minder kwetsbaar.

ervan.

een extern bureau. Op basis van de analyse en

Het Groninger Landschap wordt ondersteund

Projecten

verbeterpunten gerapporteerd. Het Groninger

Een project heeft voor de stichting een eenmalig karakter en betreft

Landschap heeft de benodigde acties inmiddels

veelal natuurinrichting of restauratie van een gebouw. Voor de

geïmplementeerd.

de organisatie echter niet altijd mogelijk. Er is

nulmeting heeft het externe bureau een aantal
door de inzet van ruim 400 vrijwilligers. De
vrijwilligers werken vanuit teams en zorgen

Nieberter Molen in Niebert

start van een project wordt een projectplan opgesteld. De kosten

onder andere voor publieksactiviteiten,
bemensen de bezoekerscentra en houden de

Financiële instrumenten

hiervoor worden gedekt uit de door het bestuur toegezegde

Privacybescherming

bijdragen. Op basis van het projectplan en de hieruit voortvloeiende

Na de zomer van 2018 is door een extern

draagt wezenlijk bij aan de versterking van het

Algemeen

bestekken wordt een definitieve begroting opgesteld. Aan de hand

bureau gestart met een onderzoek gedaan

draagvlak van Het Groninger Landschap. We

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik

van de begroting wordt veelal gezocht naar externe financiering

naar de gegevensverwerking bij Het Groninger

investeren in onze vrijwilligers door het bieden

van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling

van het project. Op basis van de ontvangen toezeggingen kan

Landschap. Het onderzoek is begin 2019

van relevant werk, een goede ondersteuning

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

worden beoordeeld hoe hoog de eigen bijdrage van de stichting

afgerond. De aanbevelingen uit dit rapport

en het aanbieden van opleidingen. Het op

niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen

is aan het project. De eigen bijdrage wordt via besluitvorming in

worden in het voorjaar van 2019 uitgevoerd.

langere termijn op niveau houden van de

om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt

het managementoverleg door de directeur/ bestuurder toegezegd.

molens draaiende. De inzet van vrijwilligers
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Verantwoordingsverklaring goed bestuur

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

De relevante nevenfuncties van de leden van de

voorwaarden: een verantwoordingsverklaring, waarin we laten zien

Raad van Toezicht en de directie staan vermeld

hoe we invulling geven aan de drie principes van het Reglement

op pagina 39 en 40.

van het CBF-keur.
•

onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren;

Effectiviteit en efficiency van bestedingen

•

optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen;

Door het vaststellen van het meerjarenbeleids-

•

optimaliseer de omgang met belanghebbenden.

plan en meerjarenbegroting en de daaruit
voortvloeiende jaarplannen en begrotingen

Hunzezone in Groningen

54

Onderscheid toezicht, besturen en uitvoeren

geeft de directie richting aan de doelstellingen

Het Groninger Landschap is een stichting, gevestigd te Haren,

van de Stichting Het Groninger Landschap. In

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

het meerjarenbeleidsplan staan richtinggeven-

consolidatie zijn begrepen Stichting Het Groninger Landschap,

de doelstellingen geformuleerd. In de begroting

Stichting Weltevreden, Stichting Beheer Borgterrein Ewsum,

zijn per product doelstellingen aangegeven.

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

Deze worden doorgevoerd in de werkplannen

De Ennnemaborgh.

van de afzonderlijke afdelingen. Het monitoren

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

en evalueren van de uitvoering van processen

taken zijn het toezicht op het door de directeur gevoerde beleid.

en activiteiten vindt plaats door middel van

De directie neemt besluiten op het gebied van beleidsvorming,

kwartaal- en jaarverslagen die tevens worden

grondaankopen, begroting, jaarverslag en jaarrekening. De Raad van

voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad

Toezicht oefent het toezicht uit op basis van schriftelijke stukken,

van Toezicht wordt, op financieel vlak, onder-

die periodiek in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden

steund door een Financiële Audit Commissie.

besproken in aanwezigheid van de directeur. Verder verstrekken

De Commissie bestaat uit twee leden van de

de directie en medewerkers mondelinge toelichtingen en worden

Raad van Toezicht. Het jaarverslag wordt ook

werkbezoeken gebracht. Daarnaast worden desgewenst externe

getoetst aan het meerjarenbeleidsplan en de

deskundigen geraadpleegd. De begroting, de jaarrekening, het

meerjarenbegroting. Beide plannen en het jaar-

jaarverslag, het meerjarenbeleidsplan en besluiten tot verwerving

verslag worden goedgekeurd door de Raad van

worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Toezicht.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad

Directie en afdelingshoofden monitoren en

van Toezicht. Voor leden van de Raad van Toezicht is statutair een

evalueren de uitvoering van activiteiten en

zittingsduur bepaald van vier jaar, met een mogelijkheid voor een

processen met behulp van de werkplannen

tweede termijn van eveneens vier jaar. De leden van de Raad van

en kwartaalrapportages van de betreffende

Toezicht treden af conform een rooster van aftreden. Indien één of

afdeling. De financiële interne processen

meer vacatures openstaan, wordt een profielschets van de beoogde

worden per kwartaal door middel van een

leden opgesteld. De Raad van Toezicht stelt een wervingsprocedure

management rapportage volgens een van

vast en benoemt vervolgens op basis van een schriftelijke

tevoren opgesteld schema gemonitord.

voordracht het nieuwe bestuurslid.

De AO-IC (administratieve organisatie en interne

Het functioneren van de medewerkers wordt door de directeur

controle) wordt jaarlijks geactualiseerd en

geëvalueerd conform een vastgestelde beoordelingssystematiek.

getoetst door de externe accountant.

Het functioneren van de directeur wordt geëvalueerd door de Raad

Het beleggingsbeleid is primair gericht op

van Toezicht. De directie legt door middel van het jaarverslag en

beleggingen voor de lange termijn (15 jaar en

de jaarrekening verantwoording af aan de beschermers, schenkers,

langer). Het vermogen wordt op een solide en

sponsoren en de diverse subsidieverstrekkers. Het jaarverslag wordt

defensieve wijze belegd.

tevens gepubliceerd op de website van Het Groninger Landschap.

Het bestedingspercentage doelstelling ten

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

opzichte van de som der baten is gepresenteerd

elk jaar in een bijeenkomst van de Raad van Toezicht geëvalueerd.

op pagina 83.
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Jaarrekening 2018							

(X 1.000 euro)

Het percentage kosten fondsenwerving in relatie

landschap en erfgoed, actuele ontwikkelingen, de activiteiten van

tot de totale geworven baten is gepresenteerd

de stichting en de besteding van de ontvangen gelden.

op pagina 90.

De informatieverstrekking vindt plaats via verschillende

Stichting Het Groninger Landschap is keurmerkhouder van het

Reserves

uitingen gericht op de relevante doelgroep zoals publicaties,

CBF-keur. De geconsolideerde jaarrekening is ingericht conform

De uitkomst van de staat van baten en lasten

Omgang met belanghebbenden

informatiepanelen, bezoekerscentra, overleggen met overheden,

de in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen

wordt bij besluit van de directie als volgt

De Stichting Het Groninger Landschap streeft

deelname aan netwerken en overlegorganen. Om daarnaast

opgenomen richtlijnen. De richtlijn maakt onderdeel uit van de

verdeeld:

naar een open dialoog met belanghebbenden

goed te kunnen voorzien in de informatiebehoeften van de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, opgesteld door de Raad voor

•

die zijn onder te verdelen in medewerkers,

belanghebbenden, zijn de diverse algemene communicatie-

de Jaarverslaggeving.

vrijwilligers, beschermers, schenkers,

uitingen zoals het kwartaalblad, de folders en de website

omwonenden, bezoekers, relaties, bedrijven,

ondergebracht bij de afdeling Communicatie. Bezoekerscentra

Financieringsstructuur

overheden, particulieren, pers, landbouw-,

en door vrijwilligers georganiseerde excursies zijn belangrijke

In de financieringsstructuur van Stichting Het Groninger Landschap

erfgoed-, natuur- en milieuorganisaties en

communicatiemiddelen voor de bezoekers van onze natuur-

zijn vier belangrijke geldstromen te onderkennen, te weten: het

andere betrokkenen. De inhoud en kwaliteit

gebieden. Genoemde middelen worden ingezet om elkaar te

structurele deel van de exploitatie, de aankopen, het uitvoeren van

van de verstrekte informatie wordt door de

versterken. Belanghebbenden kunnen op één telefoonnummer en

eenmalige projecten en de bijzondere inkomsten.

leidinggevenden gewaarborgd.

één algemeen emailadres terecht.

Het persbeleid is gericht op openheid.

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’.

Het structurele deel van de exploitatie

Met deze wijze van financiering wordt getracht
de continuïteit in de uitvoering van de doelstel-

De specifieke doelgroepen worden met

Het beleid met betrekking tot fondsenwerving

In dit structurele deel van de exploitatie worden alle baten en

diverse communicatiemiddelen zoals het

Het fondsenwervingsbeleid van de Stichting is gericht op

lasten ten behoeve van de eigen organisatie verantwoord, die

lingen van de stichting en een slagvaardige en

kwartaalblad, het jaarverslag en de samenvatting

het werven van donateurs, bedrijfsvrienden, schenkingen en

nodig zijn om de bedrijfsvoering te laten functioneren. Dit deel

doeltreffende inzet van de beschikbare midde-

van het jaarverslag, de website, sociale media,

nalatenschappen. Het doel is om zoveel mogelijk Groningers

van de exploitatie wordt gefinancierd met structurele inkomsten

len, te waarborgen. Het eigen vermogen en de

nieuwsbrieven, persberichten, gebiedsgerichte

beschermer van Het Groninger Landschap te laten worden.

zoals bijdragen van Beschermers, beleggingen, beheersubsidies en

toegenomen activiteiten ten aanzien van fond-

en projectgerichte informatiebijeenkomsten en

Wervingsacties zijn daar ook specifiek op gericht. Ten behoeve van

inkomsten uit terreinen en gebouwen.

senwerving voor projecten maken het de stich-

door deelname aan diverse overlegorganen en

de uitvoering van specifieke projecten worden wervingsactiviteiten

samenwerkingsverbanden geïnformeerd.

ontwikkeld gericht op fondsen en bedrijven.

De aankopen

hoog niveau in te richten, te onderhouden en

Het communicatiebeleid van de stichting

De stichting beschikt over een vastgelegde procedure om eventuele

De aankopen van natuurterreinen en cultuurhistorische monumen-

blijvend open te stellen.

is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan.

klachten en vragen zorgvuldig af te handelen. Tevens wordt tijdens

ten worden deels gefinancierd uit ontvangen subsidies van overhe-

Het beleid is erop gericht om optimale

de jaarlijkse beschermersbijeenkomst gelegenheid gegeven tot

den. Het niet-gesubsidieerde deel van deze aankoopkosten wordt

Bestemmingsfondsen in relatie tot de reserves

relaties te hebben met belanghebbenden en

informatie-uitwisseling over het beleid van de stichting. Daarnaast

gefinancierd uit nalatenschappen en giften en het door de directie

Een gedeelte van de ontvangen baten die Het

belangstellenden en hen gericht te informeren,

wordt informatie uitgewisseld met belanghebbenden door middel

bestemde deel van het eigen vermogen voor aankopen, via de staat

Groninger Landschap ontvangt bestaat uit

bijvoorbeeld over de betekenis van natuur,

van enquêtes en evaluaties.

van baten en lasten.

bijdragen uit fondsen op naam. Derden kunnen

ting mogelijk, haar bezittingen op een kwalitatief

middels deze fondsen zelf een specifieke
Het uitvoeren van projecten

bestedingsmogelijkheid bepalen. Deze bijdragen

De kosten van eenmalige projecten worden voor een groot deel

van derden zorgen hierdoor mede voor

gefinancierd uit de hiervoor ontvangen subsidies van overheden en

instandhouding van specifieke gebieden en/of

particuliere fondsen, waaronder de Nationale Postcode Loterij. Het

gebouwen.

niet gesubsidieerde deel wordt gefinancierd uit het door de directie

De bestemmingsfondsen maken onderdeel

bestemde deel van het eigen vermogen voor de uitvoering van

uit van het vermogen van de stichting. Indien

projecten, via de staat van baten en lasten.

de bijdragen aan de fondsen op naam in een
verslagjaar niet direct worden besteed, neemt

De bijzondere inkomsten

de omvang van deze fondsen toe. Het financiële

De bijzondere inkomsten bestaan uit inkomsten uit nalaten-

resultaat van een verslagjaar wordt allereerst

schappen, giften en sponsoring. Deze inkomsten, die in continuïteit

verdeeld over de bestemde fondsen daar waar

gezien een onzeker karakter hebben, worden besteed aan aan-

de bestemming dat voorschrijft of toelaat en

kopen en eenmalige en bijzondere projecten.

vervolgens over de andere reserves.

Groninger koolzaadveld
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Uitkomst van de staat van baten en lasten

resultaten uit het saldo van financiële baten en lasten. Er is aan de

Uitkomst 2018 versus begroting 2018

De staat van baten en lasten over 2018 sluit met

voorziening voor groot onderhoud een bedrag onttrokken in plaats

Het verschil tussen het tekort in 2018 en het begrote overschot voor 2018, kan als volgt worden verklaard:

een tekort van 387 tegenover een overschot van

van gedoteerd en er is meer geld besteed aan de realisatie van pro-

674 in 2017. Voor het jaar 2018 was een positief

jecten en aankopen.

resultaat begroot van 39. Het tekort over 2018
is voornamelijk het gevolg van tegenvallende

Een uitgebreide analyse vindt u hieronder.

Tekort 2018

-387

Begroot overschot 2018

- 39
-426

Verschil

Het resultaat kan als volgt worden samengevat:

Postitief
Uitkomst 2018

Begroting 2018

Uitkomst 2017

Totale baten

6.058

5.205

7.438

Lagere inkomsten uit nalatenschappen en legaten

Totale lasten

6 . 13 3

5.465

6.960

Hogere inkomsten van bedrijven - vergoeding beheer kwelders 2014 t/m 2017

118

-75

-260

478

Hogere inkomsten, subsidies van overheden, subsidiestelsel SKNL Functieverandering

78

Financiële baten en lasten

-312

299

196

Overschot c.q. tekort (-/-)

-387

39

674

Saldo voor financiële baten en lasten

Hogere inkomsten uit giften en schenkingen

Negatief

89
120

Hogere eigen bijdrage aan projecten en aankopen

130

Lagere dotatie voorziening groot onderhoud

253

Hogere personeelskosten

79

Saldo financiële baten en lasten lager dan begroot

611

Overige

24

Uitkomst 2018 versus uitkomst 2017
Het verschil tussen het tekort van 2018 en het resultaat over 2017 kan als volgt worden verklaard:

Tekort 2018

-387

Resultaat 2017

-674

Verschil

Postitief
Lagere inkomsten uit giften en schenkingen in 2018

Hogere inkomsten, subsidies overheden, subsidiestelsel SKNL Functieverandering

Negatief
335

Lagere inkomsten uit nalatenschappen en legaten in 2018
Hogere inkomsten van bedrijven - vergoeding beheer kwelders 2014 t/m 2017

538

-1.061

1.203

964

-426

Verschil
Nettoresultaat uit beleggingen
Het rendement in 2018 op de beleggingen was -2,9%, het rendement in 2017 was 2,0%.

146
78

Eigen bijdrage aan projecten en aankopen
De eigen bijdrage aan aankopen is nader gespecificeerd op pagina 71.

Lagere eigen bijdrage aan projecten en aankopen in 2018

625

Lagere dotatie (onttrekking) voorziening groot onderhoud in 2018

393

Hogere personeelskosten in 2018

De eigen bijdrage aan projecten is nader gespecificeerd op pagina 87.

102

Hogere kosten uitbesteed werk in 2018

50

Hogere belastingen 2018

40

Saldo financiële baten en lasten lager in 2018

508

Voorziening versus reserves en bestemmingsfondsen
Voor het groot onderhoud aan gebouwen, monumenten en terreinen is onder het vreemde vermogen een voorziening opgebouwd. De dotaties aan deze voorziening worden gedaan via de staat van baten en lasten en hebben rechtstreeks invloed
op het resultaat.
De reserves en bestemmingsfondsen worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Toevoegingen en onttrekkingen
aan de reserves en bestemmingsfondsen vinden plaats na resultaatverdeling en hebben geen invloed op de hoogte van het
resultaat zelf maar op de uiteindelijke verdeling van het resultaat.
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Overige
1.242

2.303

Begroting 2019
De geconsolideerde begroting is opgenomen op pagina 49.

Verschil

-1.061
Haren, 15 mei 2019
Marco Glastra
directeur
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Geconsolideerde balans (na bestemming
saldo) per 31 december 2018

(X 1.000 euro)

31 december 2018

31 december 2017

ACTIVA

Materiele vaste activa
Financiele vaste activa

Voorraden

1.268

1.275

425

425

1.693

1.700

31

32

Vorderingen en overlopende activa

4.288

4.596

Beleggingen

11.240

9.950

Liquide middelen

2.095

4.328

Totaal

17.654

18.906

19.347

20.606

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves
- continuiteitsreserve

2.820

2.725

- bestemmingsreserves

6.248

6.655
9.068

9.380

2.778

2.853

11.846

12.233

2.733

3.151

324

382

4.444

4.840

19.347

20.606

Fondsen
- bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Groninger kwelders
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Geconsolideerde staat van
baten en lasten over 2018
Werkelijk 2018

(X 1.000 euro)

Begroot 2018

Werkelijk 2017

Baten:
Baten van particulieren

565

590

2.138

Baten van bedrijven

895

547

582

Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder

938

938

938

2.678

2.168

2.608

180

158

399

5.256

4.401

6.665

802

804

769

-

-

4

6.058

5.205

7.438

winstreven
Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de levering
van producten en/of diensten
Overige baten
Som van de baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Natuurterreinen
- aankopen

315

25

496

- projecten

600

855

858

- uitvoeringskosten

1.923

1.872
2.838

1.715
2.752

3.069

Cultuurhistorisch erfgoed
- aankopen

35

35

282

- projecten

587

74

667

- uitvoeringskosten

835

908
1.457

1.148
1.017

2.097

Voorlichting en educatie
- projecten

401

- uitvoeringskosten

847

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten
Resultaat

132

290

989

960

1.248

1.121

1.250

5.543

4.890

6.416

219

215

194

371

360

350

6.133

5.465

6.960

-75

-260

478

-312

299

196

-387

39

674

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
continuïteitsreserve

Veel waterplezier in het Hunzedal

62

95

80

bestemmingsreserves

-407

547

bestemmingsfondsen

-75

47

-387

674

* 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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Toelichting op de geconsolideerde
jaarrekening 2018

Algemeen

Nieuw verworven deelnemingen worden in
de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip

Grondslagen

waarop beleidsbepalende invloed kan worden

Als houder van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsen-

uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden

werving (CBF-Keur) is de jaarrekening van Stichting Het Groninger

in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van

Landschap opgesteld en ingericht conform de Richtlijn Verslaggeving

beëindiging van deze invloed.

Fondsenwervende Instellingen. De jaarrekening 2018 is opgesteld

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de

overeenkomstig de richtlijn RJ 650.

onderlinge schulden, vorderingen en transacties
geëlimineerd. De groepsmaatschappijen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

zijn integraal geconsolideerd, waarbij het

Stichting Het Groninger Landschap is statutair (en feitelijk)

minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot

gevestigd te Haren, op het adres Rijksstraatweg 333. De belang-

uitdrukking is gebracht.

rijkste activiteiten zijn beheer en instandhouding van natuur
en cultuurhistorische gebouwen en objecten in de provincie

B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborg

Groningen en het geven van voorlichting hierover.

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

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de

Stichting Beheer Borgterrein Ewsum

continuïteitsveronderstelling.

Doelstelling: beheer en openstelling borgterrein
Ewsum te Middelstum.

Verslaggevingperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode

Stichting Weltevreden

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

Doelstelling: het verschaffen van huisvesting aan
senioren en alleenstaanden en in het algemeen

Verbonden rechtspersonen

het verlenen van ondersteuning, waar en voor

Alle verbonden rechtspersonen zijn toegelicht bij de

zover zulks mogelijk is; voor de huisvesting

consolidatiekring.

komen inzonderheid inwoners of oud-inwoners
der gemeente Haren in aanmerking.

Consolidatie
Consolidatie heeft voor 100% plaatsgevonden en er zijn geen

Stichting Odd Fellow Huis Welgelegen

minderheidsbelangen. De geconsolideerde jaarrekening is

Doelstelling: het verwerven, beheren en in stand

opgemaakt conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende

houden van monumenten in de zin van de

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

Monumentenwet en deze ten dienste stellen

De Ennemaborgh en de drie hieronder vermelde stichtingen

van ethische-, culturele- en maatschappelijke

opgenomen. De cijfers van de B.V. en stichtingen, zijn volgens

doeleinden.

genoemde richtlijnen vastgesteld. De directie van de B.V. en de
Stichtingen wordt gevoerd door de directie van stichting Het
Groninger Landschap.

Waarderingsgrondslagen balans

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens
van de stichting en haar groepsmaatschappijen en andere

Algemeen

rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden

Voor zover niet nader toegelicht, zijn de activa en

uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat.

passiva gewaardeerd tegen nominale bedragen.

Zanglijster
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doelstelling natuurterreinen en monumenten aan en houdt deze

Effecten en overige beleggingen

middels beheer in stand. Instandhouding betekent ook dat de

De aandelen en bedrijfsobligaties worden

natuurterreinen en monumenten niet worden vervreemd. De

gewaardeerd op marktwaarde. Binnen het

toekomstige exploitatie van natuurgebieden en monumenten is

mandaat van de vermogensbeheerders kunnen

negatief. Derhalve worden de natuurgebieden en monumenten

liquide middelen worden aangehouden. Die

niet gewaardeerd.

liquide middelen kunnen worden aangehouden

Niet-gesubsidieerde aankoopkosten worden, via de staat van

onder de overige beleggingen.

baten en lasten, ineens ten laste van het bestemde vermogen
voor aankopen natuurterreinen en monumentale gebouwen

Liquide middelen

gebracht. De stichting heeft de verwerkingswijze in de toelichting

De liquide middelen betreffen vrij opneembare

op de investeringen uiteengezet en tevens de niet-gesubsidieerde

banktegoeden en worden gewaardeerd op

aankoopkosten van de investeringen in het verslagjaar vermeld.

nominale waarde.

Machines en inventarissen

Reserves

Gewaardeerd tegen aanschaffingskosten onder aftrek van jaarlijkse

Continuïteitsreserve

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

De continuïteitsreserve is gevormd om

aanschaffingen vinden plaats in het kader van de doelstelling.

de continuïteit te waarborgen ingeval van
(tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. De
continuïteitsreserve is door de directie bepaald

Financiële vaste activa

op tenminste 1 maal en maximaal 1,5 maal de
kosten van de werkorganisatie.

Vakantiewoning Harssensbosch, Adorp

Hypothecaire lening
Grondslagen van waardering van activa en

schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op

De tot financiële vaste activa behorende vorderingen (leningen)

Bestemmingsreserves

passiva

de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van

worden na de eerste waardering in beginsel opgenomen tegen

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de

De algemene grondslag voor de waardering van

activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke

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

bestemmingsreserve is door de directie bepaald.

de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen

disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk

De bestedingsmogelijkheid betreft geen

de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders

en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend

aan de aflossingswaarde van de vorderingen. Het betreft een

verplichting, de directie is bevoegd tot opheffing

vermeld, worden activa en passiva opgenomen

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in

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

van de beperking.

voor de geamortiseerde kostprijs, tenzij hier-

de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige

aflossingsschema overeengekomen.

onder anders is vermeld. De baten en lasten

perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

worden toegerekend aan de periode waarop

De volgende waarderingsgrondslag is naar de mening van het

Voorraden

Bestemmingsfondsen

deze betrekking hebben.

management het meest kritisch voor weergeven van de financiële

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere

Bestemmingsfondsen betreffen middelen die

Een actief wordt in de balans opgenomen

positie en vereisen schattingen en veronderstellingen: de

marktwaarde. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening

zijn verkregen met een door derden aangegeven

wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige

inschatting van de voorziening groot onderhoud.

gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden

specifieke bestemming.

economische voordelen naar de stichting zullen

Fondsen

waardeverminderingen.
Bestemming saldo baten en lasten

toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.

Materiële vaste activa

Een verplichting wordt in de balans opgenomen

Vorderingen en overlopende activa

De bestemming van het saldo baten en

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde,

lasten geschiedt conform het besluit van de

wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling

Bedrijfsmiddelen

inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van vorderingen

directie en is opgenomen als toelichting op de

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom

Kantoorgebouw

is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen

geconsolideerde staat van baten en lasten over

van middelen die economische voordelen in zich

Het kantoorgebouw wordt gewaardeerd tegen aanschaffings-

op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De te

2018.

bergen en de omvang van het bedrag daarvan

kosten onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen op basis van

verwachten maar nog niet ontvangen erfstellingen en legaten zijn

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

een vast percentage van de aanschaffingskosten. Het af-

vastgesteld aan de hand van betrouwbare berichtgevingen over de

Voorzieningen

schrijvingspercentage bedraagt 2% per jaar.

omvang.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte

Gebruik van schattingen

afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

De opstelling van de jaarrekening vereist

Natuurterreinen en monumentale gebouwen

dat het management oordelen vormt en

Stichting Het Groninger Landschap schaft in het kader van haar
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balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk

verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord

de kosten voor beleggingen. De directe baten uit beleggingen

Pensioenen

is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk

als deze gerealiseerd zijn.

betreffen de ontvangen dividenden en interest van effecten

De aan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de

is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn

alsmede de rente op banktegoeden.

Landbouw te betalen premie wordt als last in de

is te schatten. De opbouw van de voorziening is

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

De ongerealiseerde en de gerealiseerde koersresultaten uit

winst-en-verliesrekening verantwoord en, voor

niet contant gemaakt.

De baten uit loterijen, waarin begrepen de opbrengst uit de

beleggingen worden hier verantwoord. Voor het ongerealiseerde

zover de aan het Bedrijfspensioenfonds voor de

Wanneer verplichtingen naar verwachting

Nationale Postcode Loterij, worden verantwoord in het boekjaar

deel van de koersresultaten wordt een bestemmingsreserve

Landbouw te betalen premie nog niet is voldaan,

door een derde zullen worden vergoed, wordt

waarop ze betrekking hebben. Voor giften en nalatenschappen

gevormd.

als verplichting op de balans opgenomen.

deze vergoeding als een actief in de balans

betekent dit dat ze in aanmerking worden genomen in het

opgenomen indien het waarschijnlijk is dat

jaar waarin de omvang met een redelijke mate van zekerheid

Kosten beheer en administratie

verplichting tot het doen van aanvullende

deze vergoeding zal worden ontvangen bij de

kan worden vastgesteld. Bestedingen, subsidies en particuliere

De kosten voor beheer en administratie bestaan uit de kosten van

bijdragen in het geval van een tekort bij het

afwikkeling van de verplichting.

bijdragen met betrekking tot natuurontwikkeling-, cultuurhistorisch

de directie en de administratie. Stichting Het Groninger Landschap

Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw,

erfgoed- en openstellingsprojecten worden toegerekend op basis

hanteert bij de vaststelling van deze kosten de aanbevelingen van

anders dan het voldoen van toekomstig hogere

Groot onderhoud cultuurhistorisch erfgoed

van voortgang van het project. De overige bestedingen worden

de Vereniging Fondsenwervende Instellingen.

premiebijdragen. Om deze reden worden

Voor verwachte kosten inzake onderhoud van

verantwoord in het jaar waarin de verplichting is aangegaan.

Stichting Het Groninger Landschap heeft geen

de op een periode betrekking hebbende
Personele kosten

premiebijdragen in die periode ten laste van het

gevormd, gebaseerd op een meerjaren-

Baten van particulieren

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de

resultaat gebracht.

onderhoudsplan voor de komende 50 jaar.

De baten van particulieren bevatten de ontvangsten van

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover

Beschermers en niet-Beschermers middels donaties,

ze verschuldigd zijn aan werknemers.

cultuurhistorisch erfgoed is een voorziening

Groot onderhoud natuurreservaten

nalatenschappen, legaten en schenkingen.

Voor verwachte kosten inzake grote
onderhoudswerkzaamheden in de natuur-

Baten van bedrijven

reservaten is een voorziening gevormd,

De baten van bedrijven bevatten de ontvangsten van bedrijven voor

gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan

de realisatie van projecten en aankopen en het onderhoud van

voor de komende 10 tot 20 jaar.

natuur en gebouwen.

Schulden

Baten van loterijorganisaties

Onder de langlopende schulden worden

De baten die hieronder worden verantwoord bevatten de

schulden opgenomen met een resterende

ontvangsten van de Nationale Postcode Loterij.

looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende
schulden hebben een verwachte looptijd van

Baten van subsidies van overheden

maximaal één jaar. De schulden worden bij

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen

eerste verwerking opgenomen tegen de reële

als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de

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

geamortiseerde kostprijs.

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

Grondslagen voor de
resultaatbepaling

waarin de kosten worden gemaakt.
Baten van andere organisaties zonder winststreven

Algemeen

De baten van andere organisaties zonder winststreven bevatten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil

de baten die zijn ontvangen van stichtingen en fondsen zonder

tussen de baten en de lasten over het verslagjaar,

winststreven voor de realisatie van de projecten en aankopen en het

met inachtneming van de hiervoor reeds

onderhoud van natuur en gebouwen.

vermelde waarderingsgrondslagen. De baten
en lasten worden toegerekend aan de periode

Saldo financiële baten en lasten

waarop deze betrekking hebben, uitgaande

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

van historische kosten. Verliezen worden

baten uit beleggingen, de ongerealiseerde koersresultaten en

68

Vogelkijkhut Westerkwartier
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Toelichting op de geconsolideerde balans
per 31 december 2018									(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 2018 is 10 hectare natuurgebied verworven
Reitdiepgebied			3 hectare
Hunzedal				7 hectare

Het verloop in 2018 is als volgt:
Kantoor-

Machines en

Natuurterreinen

gebouw

inventarissen

en opstallen

Totaal

Cum. aanschaffingskosten 1 jan 2018

1.485

874

-

2.359

Cum. afschrijvingen 1 jan 2018

-445

-639

-

-1.084

1.040

235

-

1.275

44

73

350

467

-

-

-

-

Boekwaarde 1 januari 2018
Investeringen
Ontvangen subsidies
Eigen bijdrage
Afschrijving 2018
Totaal mutaties
Boekwaarde per 31 december 2018

-

-

-350

-350

-30

-94

-

-124

14

-21

-

-7

1.054

214

-

1.268

1.529

925

-

2.454

Als volgt gespecificeerd:
Cum. aanschaffingskosten t/m 2018
Cum. afschrijvingen t/m 2018

-475

-711

-

-1.186

1.054

214

-

1.268

31-12-2018

31-12-2017

Hypothecaire lening

425

425

Totaal

425

425

Boekwaarde per 31 december 2018

De eigen bijdrage aan aankopen van natuurterreinen en opstallen in 2017 was 778.
Financiële vaste activa

Kropswolderbuitenpolder

70
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De beheersubsidie betreft de te ontvangen subsidies van de Provincie Groningen. De subsidie Natuur- en Landschapsbeheer
Hypothecaire lening

(SNL) wordt jaarlijks achteraf ontvangen en is voor 2018 vastgesteld op 1.609.

De lening is verstrekt in het kader van de doelstelling. Om het beheer van de natte gronden in het Zuidlaardermeergebied

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

mogelijk te maken, moet de uitvoering hiervan op een deskundige manier en met de inzet van het juiste materieel worden

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

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-

Beleggingen

gekomen.
31-12-2018

31-12-2017

Voorraden

Spaarrekeningen

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

Obligaties

6.943

61,8%

5.737

57,7%

De voorraden worden ingezet in het kader van de doelstelling.

Aandelen

3.965

35,3%

3.006

30,2%

Totaal

Vorderingen
Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen:

332

2,9%

1.207

12,1%

11.240

9.950

31-12-2018

31-12-2017

Aankoopsubsidies

69

74

In 2018 is de verdeling van het belegde vermogen conform het vastgestelde beleggingsbeleid uitgevoerd. Het vermogensbe-

Belastingen en sociale premies

26

19

heer is uitbesteed aan de Triodos Bank. Om onnodig koersverlies te voorkomen, is met de vermogensbeheerder afgesproken

1.609

1.609

Interest

44

115

Huren, pachten

22

12

Projecten in uitvoering

75

72

Projectsubsidies

841

1.127

Onderhoudssubsidie

217

170

Bijdrage beheer door bedrijven

356

-

Subsidie - beheer

Erfstellingen en legaten
Baten van loterijorganisaties
Diversen
Totaal

23

396

938

938

68

64

4.288

4.596

Project restauratie boerderij De Paddepoel

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 vermogen zal op solide en defensieve wijze geschieden, waarbij de verdeling van het te beleggen vermogen tussen de verschillende categorieën als volgt wordt samengesteld:
Asset Allocatie (defensief)

weging
neutraal

min.

max.

• Aandelen

40,0%

35,0%

45,0%

• Obligaties

60,0%

45,0%

65,0%

0,0%

0,0%

20,0%

• Liquiditeiten

Projectsubsidies
Te vorderen subsidies projecten:

dat de verdeling van het vermogen niet op dagbasis in overeenstemming hoeft te zijn met het vastgestelde beleggingsbeleid.

31-12-2018

31-12-2017

320

320

Project Atlantikwall

70

76

Project Klutenplas

46

46

271

100

Project Kleine Polder

43

Project molen Hollands Welvaart

Totaal

100,0%

Spaarrekeningen

Obligaties

Aandelen

Totaal

Stand per 1 januari 2018

1.207

5.737

3.006

9.950

-

Aankopen

1.500

6.033

2.474

10.007

71

-

Verkopen / mutaties

-2.375

-4.799

-1.267

-8.441

Project oeverlanden Zuidlaardermeer

-

180

-

-28

-248

-276

Project Coendersborg, restauratie en inrichting

-

60

332

6.943

3.965

11.240

Project Luchtwachttoren 7O1

-

205

31-dec-18

31-dec-17

Banken spaarrekeningen

1.481

4.081

boerderij De Paddepoel en het project molen Hollands Welvaart zijn in het eerste kwartaal van 2019 ontvangen. De bijdrage

Banken rekening-courant

607

241

voor het project Klutenplas wordt in het tweede kwartaal van 2019 afgerekend. De overige projectbijdragen betreffen bijdra-

Kasmiddelen

7

6

gen voor projecten in uitvoering en worden periodiek gedeclareerd bij de subsidieverstrekkers.

Totaal

2.095

4.328

Project natuurverbetering Polder Breebaart

Overige projecten
Totaal

20

140

841

1.127

De te vorderen projectsubsidies hebben betrekking op (deels) afgeronde projecten. De bijdragen voor het project restauratie

72

Ongerealiseerde waardeverschillen
Stand per 31 december 2018

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

Het verloop over 2018 is als volgt:
Stand per

Toegevoegd

Onttrokken

31-dec-2017

Stand per
31-dec-2018

Continuïteitsreserve

2.725

95

-

2.820

Bestemmingsreserves

6.655

919

1.326

6.248

Totaal

9.380

1.014

1.326

9.068

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 2018 is 534 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

Continuïteitsreserve

Kikkoman Foods Europe B.V. overeengekomen voor een periode van 5 jaar. Kikkoman Foods Europe B.V. stelt op basis van dezelfde

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

voorwaarden voor deze periode een bijdrage van 20 per jaar ter beschikking. In 2018 is 19 besteed aan beheerkosten.

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

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

lopende verplichtingen en vastgesteld op een termijn van 1 jaar. De continuïteitsreserve is daarom per 31 december 2018

ontvangen voor een periode van 5 jaar. De jaarlijkse schenking is 40 per jaar, in 2018 is niets aan het fonds onttrokken.

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.

Het Mulder Premie Fonds is bestemd voor het herstel en het behoud van cultuurhistorische waarden en
landschapselementen in het landelijk Gorecht-gebied. In 2018 is 36 besteed aan beheerkosten.
Voorzieningen

Bestemmingsreserves

Het verloop over 2018 is als volgt:

Het verloop over 2018 is als volgt:
Stand per

Toegevoegd

Onttrokken

31-dec-2017
Projecten in het kader van de doelstelling
Projecten fondsenwerving
Aankoop natuurterreinen en

31-dec-2018

819

402

401

820

30

30

30

30

3.768

370

327

3.811

monumentale gebouwen
Reserve activa bedrijfsvoering

44

30

1.054

Reserve activa doelstelling

267

73

95

245

Reserve waardeverschillen effecten

731

-

443

288

6.655

919

1.326

6.248

Dotaties

Ontrokken

31-dec-2017
Voorziening groot onderhoud

Stand per
31-dec-2018

3.056

138

569

2.625

95

13

-

108

3.151

151

569

2.733

cultuurhistorisch erfgoed
Voorziening groot onderhoud
natuurreservaten
Totaal

1.040

Totaal

Stand per

Stand per

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 78 uit de voorziening wordt
ingezet voor groot onderhoud.

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

Voorziening groot onderhoud natuurreservaten
De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht in de

Fondsen

natuurreservaten. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend. Voor 2018 worden vanuit de voorziening geen

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de fondsen is aangegeven door derden.

uitgaven verwacht.

Het verloop over 2018 is als volgt:
Stand per

Toegevoegd

Onttrokken

31-dec-2017
C.P. Sikkemafonds
Fonds wintervoeding
Waterconvenantsfonds
Kikkomanfonds

Stand per
31-dec-2018

Hypotheek

Particuliere

Totaal

-

-

156

Stichting Nationaal

lening

langlopende

2

-

-

2

Restauratiefonds

1.907

454

534

1.827

3

20

19

4

681

-

36

645

Het Blauwe Kleifonds

104

40

-

144

2.853

514

589

2.778

74

Het verloop over 2018 is als volgt:

156

Mulder Premie Fonds

Totaal

Langlopende schulden

Stand per 31 december 2017
Opgenomen leningen
Afgelost in 2018
Aflossingen 2019, schulden op korte termijn
Stand per 31 december 2018

244

schulden
196

440

-

-

-

-9

-49

-58

235

147

382

-9

-49

-58

226

98

324
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Hypotheek verstrekt door Stichting Nationaal Restauratiefonds
Betreft een in 2011 verstrekte hypothecaire lening voor de restauratie van een boerderij in Nuis. Het betreft een annuïteitenhypotheek 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
lening met een looptijd van 5 jaar, met jaarlijks gelijke termijnen. De aflossing van de lening evenals de verschuldigde rente
van 2% wordt in 5 jaarlijkse gelijke termijnen door de voorgaande eigenaar geschonken. De schenking van de tweede
aflossing in 2018 en de verschuldigde rente over 2018 is onder schenkingen van particulieren verantwoord.
Schulden op korte termijn
Het verloop over 2018 is als volgt:

Binnen één jaar vervallende aflossingen op langlopende schulden
Vooruitontvangen donaties en schenkingen

31-12-2018

31-12-2017

58

58

73

67

Belastingen en sociale premies

100

815

Salarissen en personeelskosten

110

103

3.317

3.466

476

199

Vooruitontvangen huren

56

53

Nog te ontvangen facturen

23

69

210

-

21

10

4.444

4.840

Projecten
Crediteuren

Ontvangen bijdrage bestemd voor samenwerkende organisaties
Diversen
Totaal

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 jaar verantwoord. Verplichtingen
die betrekking hebben op jaren gelegen na 1 jaar na balansdatum zijn verwerkt onder de langlopende schulden. Onder de

Rennen van de dijk bij de trekkershutten in de Carel Coenraadpolder

kortlopende schulden voor projecten is de bijdrage van de NAM voor het onderhoud van boerderij De Haver, boerderij Occo
Reintiesheerd en boerderij Melkema opgenomen. Alhoewel de bijdrage een langlopend karakter heeft, wordt de bijdrage
gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

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

Financiële instrumenten
Algemeen
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De
stichting 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 een aan de stichting verschuldigde
betaling blijft het eventueel daaruit voortvloeiend verlies beperkt tot de marktwaarde van het desbetreffende instrument.
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.

76

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.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van
baten en lasten over 2018					

(X 1.000 euro)

Baten
Baten van particulieren
In het boekjaar zijn van particulieren de onderstaande bijdragen ontvangen:
Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Contributies Beschermers

342

340

370

Giften en schenkingen

189

100

524

30

150

1.233

4

-

11

565

590

2.138

Nalatenschap en legaten

Projectbijdragen particulieren
Totaal
Schenkingen

Onder schenkingen is 40 opgenomen als schenking voor Het Blauwe Kleifonds. Voor een nadere toelichting zie pagina 74
en 75 onder Fondsen.
Projectbijdragen voor particulieren
Betreft bijdragen door particulieren voor projecten. Voor een nadere toelichting zie pagina 88 subsidies en bijdragen projecten.
Baten van bedrijven
In het boekjaar zijn van bedrijven de onderstaande bijdragen ontvangen:
Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

43

45

40

454

454

454

Kikkoman Foods Europe - Kikkomanfonds

20

20

20

Bedrijven, bijdragen beheer

146

28

-

Bedrijven, bijdragen projecten

232

-

68

Totaal

895

547

582

Contributies vrienden
Waterbedrijf Groningen - Waterconvenantsfonds

Projectbijdragen van bedrijven
Betreft bijdragen voor projecten door bedrijven. Voor een nadere toelichting zie pagina 88 subsidies en bijdragen projecten.
Baten van loterijorganisaties
In het boekjaar is de onderstaande bijdrage ontvangen:
Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Bijdrage projecten door Nationale Postcode Loterij

938

938

938

Totaal

938

938

938

Zeearend

78
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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 wordt door ons evenals in 2017
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:
Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

434

p.m.

439

78

p.m.

-

512

p.m.

439

Incidentele subsidies
Projecten
Provincie Groningen, SKNL subsidie Functieverandering

Molen De Vier Winden in Pieterburen

Structurele subsidies
Provincie Groningen, Subsidiestelsel Natuur en Landschap

1.609

1.609

1.609

67

67

67

430

430

430

Subsidie uitvoeringsprogeramma Cultuur, Provincie Groningen

40

40

40

Projectbijdragen

Gemeentelijke onderhoudssubsidie molens

20

22

19

Betreft bijdragen voor projecten door stichtingen en fondsen. Voor een nadere toelichting zie pagina 88 subsidies en

-

-

4

2.166

2.168

2.169

2.678

2.168

2.608

Provincie Groningen, beheersubsidie Kwelders
Budgetsubsidie, Provincie Groningen

Overige

Fondsen, bijdrage onderhoud molens
Voor het jaarlijkse onderhoud van de molens is voor 2018 van het J.B. Scholtenfonds een bijdrage ontvangen.

bijdragen projecten.
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
De opbrengsten zijn als volgt te specificeren:

Totaal

Huren, pachten en overige producten terreinbeheer
Resultaat (bruto) horecavoorzieningen
Baten van andere organisaties zonder winststreven

Totaal

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

788

794

755

14

10

14

802

804

769

In het boekjaar zijn door organisaties zonder winststreven de volgende bijdragen verstrekt:
Huren, pachten en overige producten terreinbeheer
Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Nationaal Restauratiefonds

116

112

153

J.B. Scholtenfonds, bijdrage onderhoud molens

47

46

47

Werkelijk 2017

Netto omzet

856

820

Kostprijs

-68

-65

788

755

Totaal

Projectbijdragen
Prins Bernhard Cultuurfonds

Werkelijk 2018

10

-

169

J.B. Scholtenfonds

1

-

20

Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

Bettie Wiegman Fonds

6

-

-

Netto omzet

20

24

Stichting Menterheem

-

-

9

Kostprijs

-6

-10

Overige fondsen

-

-

1

Totaal

14

14

180

158

399

Totaal

Resultaat (bruto) horecavoorzieningen

Resultaat horeca voorzieningen
Grauwe gans

80

Het verantwoorde resultaat zijn de bruto inkomsten uit het horecabedrijf restaurant Koetshuys De Ennemaborgh.
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Saldo financiële baten en lasten

Bestedingspercentage

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

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

Werkelijk 2018

weergegeven.

Werkelijk 2017

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Totaal bestedingen aan de doelstelling

5.543

4.890

6.416

Spaarrekeningen
Rente

2

2

Obligaties
Rente

90

156

Som der baten

6.058

5.205

7.438

Koersresultaat

-54

-11

Som der lasten

6. 1 33

5.465

6.960

Niet-gerealiseerde waardeverschillen

-28

-139

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der baten

91%

94%

86%

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. som der lasten

90%

89%

92%

8

6

Aandelen
Dividend
Koersresultaat
Niet-gerealiseerde waardeverschillen

74

61

-69

19

-248

191
-243

271

De norm voor de kosten van beheer en administratie is vastgesteld op basis van hetgeen in de branche gebruikelijk is,
Rente ontvangen overig

4

4

Rente op banktegoeden

-

-

-229

283

Totaal resultaat uit beleggingen

namelijk maximaal 10% van de totale baten. In 2018 bedroeg het percentage 6,1%, over de jaren 2016 tot en met 2018 was
het gemiddelde 5,1%.

Kosten van beleggingen -

Personeelskosten

-12

-17

-60

-61

Uitbesteed werk: bewaar-, transactie en financieringskosten

-3

-5

Rente lening, overige betaalde rente

-8

Uitbesteed werk: beheer beleggingsportefeuille

Totale kosten van beleggingen

Saldo financiële baten en lasten

-4
-83

-87

-312

196

Het rendement in 2018 op de beleggingen was -2,9%, het rendement in 2017 was 2,0%.
Het gemiddelde nettorendement over de jaren 2016 tot en met 2018 is 0,0%.

Tentoonstelling in Coendersborg

82

Jaarverslag 2018

83

Blauwe reiger

84
Jaarverslag 2018

85

847

6

16

261

16

89

-

74

178

281

-74

401

-

35

71

295

-

-

1.248

educatie

Voorlichting en

									

1.457

1.923

2.838

835

6

Overige lasten

Totaal

2

35

12

1

38

153

-

15

467

202

-55

622

-

63

78

446

35

-

Afschrijving

recreatie

2

66
Publiciteit en communicatie, inclusief

116
Belastingen

2
Kantoor- en algemene kosten

Bestuurkosten

88

Uitbesteed werk
Reis, verblijf- en opleidingskosten

707
898

Personeelskosten

toegevoegd/onttrokken

Voorziening groot onderhoud, per saldo

3

915

Uitvoeringskosten

-

95

Indirecte kosten - personeel

recte kosten, aankopen en projecten

134

Directe kosten - projectmedewerkers

Eigen bijdrage, beschikbaar voor di-

371

26

289

historisch erfgoed

tuurterreinen

Aankoop en beheer van cultuur-

Aankoop en

Doelstelling

beheer van na-

Directe kosten - uitbesteed werk

stelling

Projecten in het kader van de doel-

natuur en gebouwen

Indirecte kosten personeel aankopen

Directe kosten - aankoopbedragen

Aankopen en verwervingen

Lasten

Bestemming

219

219

-

2

34

-

72

-

2

7

102

-

-

-

-

-

-

-

-

Wervingskosten

											

										

Beheer en

-

-

-

-

-

-

-

371

371

-

9

-

3

46

-

5

16

299

-7

administratie

6.133

4.195

14

74

298

123

476

2

184

1.566

1.591

-133

1.938

-

193

283

1.112

61

289

Werkelijk 2018

5.465

4.344

11

78

313

95

484

1

202

1.528

1.512

120

1.121

625

217

198

21

60

-

Begroting 2018

6.960

4.367

9

66

302

83

480

1

161

1.516

1.489

260

2.593

-

166

198

1.451

60

718

Werkelijk 2017

Specificatie en verdeling kosten naar
bestemming 								
( x 1.000 euro)

Projecten en aankopen in het kader van de doelstelling
Aankopen
Directe kosten verwerving natuurterreinen
Directe kosten verwerving culthistorisch erfgoed

Lasten

Kosten

Subsidies & bijdragen
289

-

Eigen bijdrage
289

-

-

-

61

-

61

350

-

350

Bewaking zeearend

13

8

5

Herstellen historische tuin Welgelegen - voorbereiding

15

-

15

Indirecte kosten - personeelskosten verwerving
Totaal aankopen natuurterreinen en erfgoed 2018

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.

Projecten
Projecten natuurterreinen
Afgerond

Aankopen en verwervingen

Beverborg Oosterpolder - voorbereiding

5

-

5

In 2018 is 10 hectare natuurgebied en een aantal monumenten verworven. Voor een nadere specificatie zie pagina 71 onder

Overige projecten

6

-

6

‘direct in gebruik voor de doelstelling’.

In uitvoering
192

171

21
31

Natuurverbetering Polder Breebaart
Voorbereiding Deikum

31

-

50

45

5

Onderzoek krabbenscheer en groene glazenmaker

2

-

2

Verkenning landschapsecologie Stad aan de Hunze

34

-

34

1

1

-

22

22

-

134

-

134

95

-

95

600

247

353

Kleine Polder - Termunterzijl

IJsvogelwand eendenkooi Nieuw Onrust
Overige projecten

Directe kosten - projectmedewerkers natuurterreinen
Indirecte kosten - personeelskosten begeleiding projecten

Projecten cultuurhistorisch erfgoed
Afgerond
Restauratie Molen Hollands Welvaart

9

9

-

Herstel molenroeden ivm veiligheid Germania te Thesinge

59

58

1

Overige projecten

30

-

30

In uitvoering
Renovatie woning Barmerweg

4

4

-

Atlantikwall

172

139

33

NAM boerderijen

146

146

-

Overige projecten

26

-

26

Directe kosten - projectmedewerkers erfgoed

78

78

-

Indirecte kosten - personeelskosten begeleiding projecten

63

-

63

587

434

153

Beverwebcam

25

-

25

Jeugdeducatie, projectmedewerker, uitbesteed werk

29

-

29

Projecten voorlichting en communicatie

Herinrichting Bezoekerscentrum Reitdiep

233

6

227

Inrichting Bezoekerscentrum Ennemaborg - voorbereiding

4

-

4

Overige projecten

4

-

4

Directe kosten - projectmedewerkers

71

-

71

Indirecte kosten - personeelskosten begeleiding projecten

35

-

35

401

6

395

Totaal projecten 2018

1.588

687

901

Totaal aankopen en projecten 2018

1.938

687

1.251

Totaal aankopen en projecten 2017

2.593

717

1.876

Wandelen rondom de Ennemaborg

86

Jaarverslag 2018
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Subsidies en bijdragen projecten
Baten van

Baten van

particulieren

bedrijven

Totalen
Natuurverbetering Polder Breebaart

Subsidies
van
overheden

Baten
organisaties
zonder

171

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

Waddenfonds

142

Ministerie

19

Prins Bernard Cultuurfonds

gebouwen. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend.

10

Voorziening groot onderhoud natuurreservaten
De voorziening voor onderhoudskosten is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht in de

45

Waddenfonds

34

Gemeente Delfzijl

2

Provincie Groningen

6

NAM
Atlantikwall

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

winststreven

Provincie Groningen

Kleine polder - Termunten

Eigen bijdrage projecten

natuurreservaten. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend.
Personeelskosten
De kosten zijn als volgt te specificeren:

3
139

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

1.540

1.428

1.364

27

-

95

488

467

373

Reiskosten woon-werk

36

45

36

Kleding personeel en vrijwillig medewerkers

23

41

32

Overige personeelskosten

14

6

13

2.128

1.987

1.913

Provincie Groningen

20

Lonen en salarissen

Waddenfonds

119

Inhuur personeel

Restauratie molen Hollands Welvaart

9

Pensioen- en werknemersverzekeringen

Provincie Groningen

8

J.B. Scholtenfonds

1

Herinrichting bezoekerscentrum
Reitdiep

6

Bettie Wiegmanfonds

5

Totaal

Sponsoring bedrijven zeven-slotentegelijkpad
Renovatie woning Barmerweg

1

Het betreft voornamelijk de volgende werkzaamheden in de terreinen en aan cultuurhistorische monumenten, zoals:

SNN / Provincie Groningen
Bewaking zeearend

- onderhoud gebouwen

8

- maaien en klepelen

4

Bijdrage particulieren crowdfunding
NAM boerderijen

- kleinschalige inrichtingsmaatregelen

4
146

146

Reis-, verblijf- en opleidingskosten

1

Bettie Wiegmanfonds
Projectmedewerker erfgoed

- onderhoud waterwegen, bebording, paden/wegen en rasters

4

Bijdrage bedrijven crowdfunding

IJsvogelwand eendenkooi Nieuw Onrust

Uitbesteed werk

4

1
78

78

Kantoor- en algemene kosten

Herstel molenroeden Germania te
Thesinge

Het betreft kosten voor reis, verblijf en opleidingen van de betaalde en vrijwillig medewerkers.

De kosten zijn als volgt te specificeren:

58

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
Overige projecten

58

Waterschap Hunze en Aa’s

22
687

Eigen bijdragen projecten

901

Totale projectkosten 2018

1.588

88

Kantoorkosten

22

4

232

434

17

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

205

204

216

Contributie De Landschappen

58

58

54

Huisvestingskosten

114

141

132

Assurantiekosten

99

81

78

476

484

480

Totaal

Jaarverslag 2018
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Publiciteit en communicatie

Beloning leden Raad van Toezicht

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

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

De Golden Raand.

verstrekt geen leningen, voorschotten of garanties aan de leden van de Raad van Toezicht. Het verantwoorde bedrag betreft
kosten voor een verzekeringspolis tegen bestuurdersaansprakelijkheid.

Wervingskosten
Beloning Directie

De kosten zijn als volgt te specificeren:

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het beloningsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

102

97

94

7

6

8

Kantoor- en algemene kosten

72

73

68

Stichting Het Groninger Landschap wordt geleid door één directeur, de heer M.G. Glastra. Er wordt aan de directeur geen

Publiciteit en communicatie

34

35

21

leaseauto beschikbaar gesteld. Tevens worden er aan de directeur geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

4

4

3

219

215

194

Personeelskosten
Uitbestede werkzaamheden, directe wervingskosten

Reis, verblijf- en overige kosten
Totaal

andere beloningscomponenten. Het beloningsbeleid en de vaststelling van de beloning past volledig binnen de kaders van
de regeling CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen.

Functie

Directeur

Percentage kosten (fondsen)werving

Dienstverband

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

Aard

onbepaalde tijd

weergegeven.

Uren

37,0

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

5.256

4.401

6.665

Wervingskosten

219

215

194

Kostenpercentage fondsenwerving

4%

5%

3%

Som van de geworven baten

Parttime percentage
Periode

100%
jan 18 t/m dec 18

Beloning (in euro’s)
Jaarinkomen:

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

Bruto loon

nisaties zonder winststreven.

Vakantiegeld
Totaal jaarinkomen

90.971
7.233
98.204

Personeelsbestand
Het aantal fte in 2018 bedroeg 29,3. Over 2017 bedroeg het aantal fte 26,9.

Pensioenlasten werkgeversdeel
Belastbare km-vergoeding

De medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen:
2018

2017

Directie

1,0 fte

1,0 fte

Afdeling bedrijfsvoering en staf

8,7 fte

8,4 fte

10,4 fte

9,4 fte

Afdeling erfgoed

4,5 fte

3,8 fte

Afdeling communicatie

4,7 fte

4,3 fte

Afdeling terreinbeheer

Pensioenlast (wg) en vergoedingen

17.657
636

18.293

Totale beloning 2018

116.497

Totale beloning 2017

114.966

Organogram

Het jaarinkomen van de directeur blijft binnen het maximum van 119.322 euro (1 fte/12 mnd, index 1 juli 2018) vol-

Zie pagina 38.

gens de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties. Ook het jaarinkomen, de pensioenlast en
de belaste vergoedingen (totale beloning) blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum van 189.000
euro per jaar. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebeloning verwijzen we
naar hoofdstuk Organisatie in het jaarverslag.
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Jaarverslag 2018
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Enkelvoudige balans (na bestemming saldo)
per 31 december 2018					
( x 1.000 euro)

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2018
									
		

( x 1.000 euro)

Werkelijk 2018

31 december 2018

31 december 2017

ACTIVA
Materiële vaste activa

1.261

Financiële vaste activa

1.266

425

425

1.686

1.691

Baten van particulieren

565

2.138

Baten van bedrijven

895

582

Baten van loterijorganisaties

938

938

2.678

2.604

Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Beleggingen
Liquide middelen

30

32

4.401

4.628

en/of diensten

11.240

9.950

Overige baten

1.935

Werkelijk 2017

Baten:

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten

Som van de baten

4.276

17.606

18.886

19.292

20.577

171

390

5.247

6.652

667

645

-

4

5.914

7.301

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Natuurterreinen

Totaal

- Aankopen

315

496

- Projecten

600

858

1.867

1.663

- Uitvoeringskosten

PASSIVA

2.782

Reserves en fondsen

3.017

Cultuurhistorisch erfgoed
- Aankopen

Reserves
- Continuïteitsreserve

2.820

2.725

- Bestemmingsreserve

6.045

6.437

35

282

- Projecten

587

667

- Uitvoeringskosten

754

1.015
1.376

1.964

Voorlichting en educatie

8.865

9.162

Fondsen
- Bestemmingsfonds(en)

2.778

- Projecten

401

- Uitvoeringskosten

827

2.853
Wervingskosten

11.643

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal
				

914
1.228

1.204

5.386

6.185

219

195

12.015
Kosten beheer en administratie

Voorzieningen

290

2.623

2.986

324

382

4.702

5.194

19.292

20.577

Som van de lasten

Resultaat deelneming
Saldo voor financiële baten en lasten

371

350

5.976

6.730

-7

-32

-69

539

Saldo financiële baten en lasten

-303

191

Resultaat

-372

730

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve

95

80

Bestemmingsreserve

-392

603

Bestemmingsfondsen

-75

47

-372

730

* 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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Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
van Stichting Het Groninger Landschap

Algemeen
Voor de waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de grondslagen zoals gepresenteerd onder de geconsolideerde jaarrekening.
Grondslagen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Indien waardering tegen nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie niet kan worden verkregen, wordt de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen.
Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde 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 ingelopen. 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 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.
Deelnemingen

Deelneming B.V. Restaurant Koetshuys De Ennemaborgh

Vermogen 2018

Resultaat 2018

Vermogen 2017

-321

-7

-314

Eigen vermogen

Eigen vermogen Stichting Het Groninger Landschap enkelvoudig
Eigen vermogen Stichting Beheer Borgterrein Ewsum
Eigen vermogen Stichting Weltevreden
Eigen vermogen Stichting Old Fellow Huis Welgelegen
Amerikaanse windmolen bij het Zuidlaardermeer
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Eigen vermogen geconsolideerd

Vermogen 2018

Resultaat 2018

Vermogen 2017

11.643

-372

12.015

8

-6

14

261

23

238

-66

-32

-34

11.846

-387

12.233

Jaarverslag 2018
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Overige gegevens 2018
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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.

Aan: bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Het Groninger Landschap
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Haren, 15 mei 2019

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Het Groninger Landschap te Groningen gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling

Directeur

Marco Glastra

van het vermogen van Stichting Het Groninger Landschap per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met RJ 650 (Fondsenwervende instellingen).
De jaarrekening bestaat uit:

Raad van Toezicht

Greetje de Vries-Leggedoor, voorzitter
Jan Jaap Hooft, vice voorzitter

1.

Sies Woltjer, lid Financiële Audit Commissie

2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018; en

Bert Scholtens, lid Financiële Audit Commissie

3.

de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Peter Bakker, lid
Raymond Klaassen, lid

De basis voor ons oordeel

Natasja Lubbers, lid

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens 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.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie die bestaat uit het
bestuursverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

•

alle informatie bevat die op grond van RJ 650 (Fondsenwervende instellingen) vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ 650 (Fondsenwervende instellingen). Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met RJ 650
(Fondsenwervende instellingen).
C. Beschrijving van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheid van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ
650 (Fondsenwervende instellingen). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
Ennemaborg
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continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over

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

de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele tekortkomingen in de

activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

interne beheersing.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Tynaarlo, 27 mei 2019

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

Afier Auditors B.V.

stichting.

drs. J.H. Kreuze RA/RE

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
deze 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 die 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 het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
•

het vaststellen dat de door het bestuur 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 activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring 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 stichting 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.

Gegeven onze eindverantwoordleijkheid 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.
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Bijlage 1: Overzicht van in- en uitgaande
kasstromen

( x 1.000 ) euro

Dit overzicht geeft inzicht in het verloop van de in- en uitgaande kasstromen over 2018 en 2017.

2018

2017

Ontvangsten van particulieren

894

1.259

Ontvangsten van bedrijven

533

3.882

Ontvangsten van loterijen

938

938

2.720

2.518

Ontvangsten van andere organisaties zonder winststreven

437

121

Ontvangsten voor tegenprestatie voor levering van producten en/of

791

775

-

4

6.313

9.497

6.903

7.054

103

113

Betalingen hypothecaire lening

9

9

Aflossingen schulden

-

-

Storting deposito’s en beleggingen

1.500

-

Totaal uitgaand

8.515

7.176

Saldo financiële baten en lasten

-31

-36

Totaal mutatie liquide middelen

-2.233

2.285

Inkomende kasstromen

Ontvangsten uit subsidies van overheden

diensten
Overige ontvangsten
Totaal inkomend

Uitgaande kasstromen
Betalingen in het kader van de doelstelling
Betalingen in investeringen in materiële vaste activa

Liquide middelen 1 januari

4.328

2.043

Liquide middelen 31 december

2.095

4.328
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