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Voorwoord 
 
In 2007 heeft Landschapsbeheer Gelderland een forse impuls kunnen geven aan het 
vrijwilligerswerk en aan de uitvoering van projecten door gemeenten dankzij de 
prestatieovereenkomst met de provincie Gelderland. Door deze overeenkomst kunnen onze 
partners de komende jaren blijven rekenen op onze steun. 
Het afgelopen jaar zijn ook weer vele succesvolle projecten uitgevoerd en heeft 
Landschapsbeheer Gelderland de belangstelling voor en beleefbaarheid van het landschap 
een forse impuls gegeven. Zo is er een ommetjesprijsvraag gehouden en waren er meer dan 
50 inzendingen in Gelderland. Het ommetje dat was ingestuurd door het Dorpsbelang 
Wichmond-Vierkakker had volgens de jury, onder leiding van Jan Terlouw, het mooiste plan 
ingediend. Inmiddels weten we dat dit ommetje met behulp van de prijs van € 10.000 ook is 
gerealiseerd. Verder heeft de stichting vele klompenpaden aangelegd door het 
cultuurlandschap en wordt druk gewerkt aan het zichtbaar maken van oude hessenwegen in 
de Achterhoek. Met een landschap dat steeds meer in de belangstelling komt te staan, 
kunnen we ook de brug tussen particulieren en hun landschap helpen verstevigen. De vele 
goed bezochte cursussen die we ook in 2007 weer hebben gegeven zijn hiervan een mooi 
voorbeeld. Voor mij is het interessant om uit te zoeken op welke wijze burgers nog meer bij 
de activiteiten van Landschapsbeheer Gelderland betrokken willen worden. Excursies, 
nieuwsbrieven of misschien wel door donateur te worden. En natuurlijk als deelnemer in al 
die prachtige projecten die we in 2008 willen uitvoeren. Erven verfraaien, maatregelen treffen 
voor de steenuil en de ringslang of als vrijwilliger in een hoogstamfruitbrigade om de 
boomgaarden die het nodig hebben van een onderhoudsbeurt te voorzien. Ik nodig u allen 
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van harte uit om de daad bij het woord te voegen en in actie te komen voor het landschap, 
uw landschap! 
 
Ir. A.H.M. Poelman 
voorzitter 
 
 
Inleiding 
 
Na een toelichting op beleid en organisatie, wordt in de komende hoofdstukken per 
zogenaamd sleutelmerk een toelichting gegeven op deze sleutelmerken, Tot slot worden de 
financiën behandeld, alsmede de samenstelling van bestuur en personeel. 
 
 
Beleid en organisatie 
 
De statuten van Landschapsbeheer Gelderland zijn in lijn met de voorwaarden die het CBF 
daar aan stelt. Tevens is een huishoudelijk reglement van kracht, waarin onder meer een 
klachtenprocedure en een delegatiebesluit directeur is opgenomen. 
 
De doelstelling van Landschapsbeheer Gelderland is om activiteiten te stimuleren en te 
coördineren die leiden tot herstel, instandhouding en duurzame ontwikkeling van een 
hoogwaardig landschap in de provincie Gelderland en voorts het verrichten van al hetgeen 
daarmede in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk is. 
 
Landschapsbeheer Gelderland tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het samenbrengen van belangengroepen, zoals grondeigenaren en gebruikers, 
vrijwilligers, werkzoekenden alsmede (semi)overheidsinstellingen; 

b. Het bieden van faciliteiten aan grondeigenaren en –gebruikers, vrijwilligers en andere 
uitvoerders in de vorm van gereedschap, begeleiding, adviezen, (hulp bij) 
planvorming, voorlichting, verzekering, financiën en dergelijke; 

c. het geven van voorlichting over het doel van de stichting aan het publiek in het 
algemeen; 

d. het stimuleren van een planmatig beheer van natuur en landschap, uitgaande van 
een primaire verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar/beheerder; 

e. het geven van doelgerichte informatie aan en onderhouden van contacten met 
belanghebbenden;  

f. het voeren van overleg met en adviseren van  Rijk, provincie, waterschappen en 
gemeenten; 

g. het bevorderen van het ontstaan van werkgelegenheid en werkgelegen  
heidsprojecten in het onderhoud van natuur en landschap;  

h. het bevorderen van educatie en vrijetijdsbesteding ten nutte van natuur- en 
landschapsonderhoud;  

i. het bevorderen van in het landschap passende, kleinschalige, recreatie, teneinde de 
kennis van en waardering voor dat landschap bij het publiek te vergroten; 

j. het bevorderen van de inzet van betaalde en onbetaalde arbeid ten nutte van natuur- 
en landschapsbeheer; 

k. het stimuleren van een nuttig gebruik van de vrijkomende producten uit natuur en 
landschap;  

l. andere wettige middelen, welke voor het bereiken van de doelstelling van de stichting 
dienstig kunnen zijn.  



 3 

 
Landschapsbeheer Gelderland heeft in 2005 een beleidsplan opgesteld, dat als basis dient 
voor uitvoering van haar beleid gedurende de periode 2005-2010. 
 
Samenvatting beleidsplan 2005-2010 
De missie van Landschapsbeheer Gelderland luidt: ‘samen werken aan de zorg voor een vitaal landschap met 
respect voor de identiteit’. 
Hoofdlijnen van beleid zijn: 

- Versterken van het vrijwilligerswerk 
- Blijvende aandacht voor (de financiering) van het regulier beheer van het landschap 
- Vormgeven van de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie 
- Versterken van de kennisinfrastructuur 
- Versterken van de positie in het beleidsveld 
- Versterken van de samenwerking met gelijkgestemde organisaties en financiers 
- Versterken van de communicatie naar doelgroepen 
- Aandacht voor personeel en organisatie 

 
De activiteiten worden geprofileerd en gecommuniceerd door middel van de zogenaamde 
sleutelmerken. De sleutelmerken staan voor de vier thema’s die Landschapsbeheer 
Gelderland onderscheidt binnen haar werkveld. 
 
Voor het komend jaar verwachten we het takenpakket voor de provincie Gelderland te 
kunnen continueren. Tevens willen we de nodige projecten uitvoeren en adviezen 
verstrekken, mits die bijdragen aan onze doelstelling. De nadruk daarbij ligt op de verbreding 
en verdieping van het vrijwilligerswerk, het stimuleren van lokale en regionale 
landschapszorgsystemen, de strategische samenwerking met partners en het investeren in 
de relatie met provincie, gemeenten en waterschappen, alsmede professionele 
landschapsbeheerders. 
Extra aandacht zal uitgaan naar de Nationale Landschappen (Rijk), de Waardevolle 
Landschappen (Provincie) en de LandschapsOntwikkelingPlannen (gemeenten). In de 
Nationale Landschappen zal het accent liggen op cultuurhistorie en toegankelijkheid, in de 
Waardevolle Landschappen op herstel en onderhoud van het landschap en in 
LandschapsOntwikkelingsPlannen op de uitvoerbaarheid met partners. Daartoe zal 
veelvuldig overleg plaatsvinden met provincie en gemeenten. Communicatie naar met name 
het vrijwilligersnetwerk en de gemeentelijke landschapscoördinatoren wordt geïntensiveerd. 
 
Dat doen we samen 
Onder dit sleutelmerk vallen alle activiteiten waarbij samen met vrijwilligers wordt gewerkt 
aan de zorg voor het landschap. Inmiddels zijn meer dan 150 vrijwilligersgroepen bij 
Landschapsbeheer Gelderland aangesloten die jaarlijks actief zijn in het landschap. Zij 
knotten wilgen, snoeien hoogstambomen, houden de heide open, schonen poelen op, 
beschermen weidevogelnesten, onderhouden ommetjes, inventariseren 
landschapselementen en begeleiden schoolkinderen. 
Bij Landschapsbeheer Gelderland kunnen de vrijwilligers terecht voor verzekeringen, 
informatie, cursussen, begeleiding en gereedschap. 
 
Maak je erf goed 
Buitenlui hebben inmiddels meer grond in eigendom dan de Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer samen. Juist daarom is het van groot landschappelijk belang hen te 
betrekken bij het herstellen, bewaren en vergroten van de kwaliteiten van hun eigendom. 
Binnen het sleutelmerk ‘Maak je erf goed’ ligt het accent op de vergroting van de natuur- en 
landschapswaarden op het eigen terrein. De nieuwe buitenlui worden door middel van 
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kennisoverdracht en voorlichting bewust gemaakt van de bijdrage van hun erven aan het 
landschap en uitgenodigd om onze plannen tot uitvoering te brengen. 
 
Ruimte voor plant en dier 
Ook de planten en dieren die onderdeel zijn van het Nederlandse cultuurlandschap 
behoeven aandacht. Door zowel kleine particuliere erfplannen als grensoverschrijdende 
Europese projecten stelt Landschapsbeheer Gelderland leef-, voortplantings- en 
fourageergebieden van dieren en planten veilig. Waar mogelijk breiden wij deze gebieden uit 
en verbinden ze met elkaar. 
 
Bakens in de tijd 
In het landschap zijn verschillende sporen te vinden, zowel gevormd door de natuur als 
herinneringen aan het gebruik van het landschap door onze voorouders. Deze sporen zijn 
zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. Door verschillende projecten maakt Landschapsbeheer 
Gelderland deze sporen leesbaar, zodat de geschiedenis van het landschap voor volgende 
generaties behouden blijft. 
 
 
Jaarrekening 2007 
Bijgaand treft u de balans en de staat van baten en lasten aan. De gecomprimeerde cijfers 
zijn ontleend aan en consistent met het officiële verslag. Schimmel & Plante accountants en 
belastingadviseurs heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de volledige 
jaarrekening. De volledige jaarrekening is opvraagbaar bij het secretariaat van 
Landschapsbeheer Gelderland. 
 
 
Balans per 31 december 2007 
 
 
Activa       €     € Passiva        €     € 
 
Vaste activa    Eigen vermogen 
Materiële vaste activa    Vrij besteedbaar vermogen 
direct in gebruik voor    Continuïteitsreserve  118.969 
de doelstelling    Overig vrij besteedbaar 
Inventaris      62.917  vermogen     - 
     Vastgelegd vermogen 
Vlottende activa    Fonds activa doelstelling    62.917 
Vorderingen         ----------- 
           181.886  
 
Te ontvangen subsidies   Kortlopende schulden 
en overige inkomsten  252.795  Nationaal Groenfonds             - 
     Vooruitontvangen bedragen  375.466 
Vooruitbetaalde bedragen 287.778  Belastingen en premies 
Overige vorderingen      2.047  sociale verzekeringen    54.977 
   ------------  Overige schulden   188.250 
     542.620     ------------ 

618.693 
Liquide middelen   195.042 
    ------------      ----------- 
    800.579      800.679  
    =======      ======= 
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Staat van baten en lasten over het jaar 2007 
 
 
     Uitk 2007  Begr 2007 Begr 2008 
 
Baten         €      €      € 
 
Aandeel in acties van derden –Bijdrage NPL    134.713    134.713   134.713 
     ------------  ------------  ------------ 
Beschikbaar uit fondsenwerving     134.713    134.713   134.713 
 
Subsidies basistaken         511.963       366.893   525.000 
Projectbijdragen          930.979       751.794   958.323 
Renteresultaat           2.066               -                    1.000 
     ------------  ------------  ------------ 
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 1.579.721 1.253.400 1.619.036 
 
 
Lasten 
 
Besteed aan de doelstelling 
 
Projecten en Advies 
Uitvoeringskosten eigen organisatie        593.424    761.507   844.036 
Overige kosten       445.457    125.000   250.000 
      ------------    ------------   ----------- 
     1.038.881    886.507 1.094.036 
 
Basistaken 
Uitvoeringskosten eigen organisatie       295.616    291.893    475.000 
Overige kosten         55.132      75.000      50.000 
      ------------   ------------    ------------ 
        450.748    366.893    525.000   
      ------------    ------------   ------------ 
Totaal besteed aan de doelstelling  1.489.629 1.253.400 1.619.036 
 
Exploitaitiesaldo          90.092               -                - 
                  =========             =========            ========= 
 
 
Verschillenanalyse: 
Er zijn meer activiteiten uitgevoerd dan was voorzien, dankzij meer provinciale middelen voor 
de basistaken en een uitgebreidere projectenportefeuille. Daarvoor zijn extra medewerkers 
aangetrokken. In 2007 is geïnvesteerd in nieuwe software voor zowel het vastleggen in GIS 
van de eigen prestaties als in een professionelere administratie. 
 
Het beleid van bestuur en directie blijft erop gericht een vrij besteedbaar vermogen in de 
vorm van een continuïteitsreserve te ontwikkelen ter grootte van 50% van de jaarlijkse som 
van de bruto salarissen. Gelet op het verwachte investeringsniveau voor de komende jaren 
worden geen belangrijke mutaties verwacht voor het vastgelegd vermogen. Op deze wijze 
kan de stichting in de toekomst eventuele tegenvallers opvangen en beleidsmatige 
veranderingen doorvoeren. 
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Bestuur en medewerkers 
 
Bestuur 
Het bestuur van Landschapsbeheer Gelderland bestond op 31 december 2007 uit de 
volgende personen; 
 
De heer ir. A.H.M. (Lex) Poelman (voorzitter) 
Mevrouw A.W.M. (Ank) Oude Luttikhuis (secretaris) 
De heer J. (Jan) Nouwens (penningmeester) 
De heer D. (Dirk) Aantjes (lid) 
De heer M.J.J. (Rinus) Torbijn (lid) 
De heer H.J.T. (Henk) Coenen (lid) 
De heer D.H. (Dirk) van Uitert (lid) 
 
Nevenfuncties: 
De heer Poelman:  secretaris Stichting Uitwisseling, bestuurslid Stichting Stoas  
    Agri-projects, voorzitter stichting Sollt 
 
Mevrouw Oude Luttikhuis: gemeenteraadslid gemeente Voorst 
 
De heer Nouwens:  penningmeester Stichting tot steun van het  
    volksuniversiteitswerk 
 
De heer Aantjes:  bestuurslid Platform Studiekringen voor Ouderen in Gelderland,  
    lid provinciale en landelijke adviescommissie KBO voor  
    educatie en kadervorming 
 
De heer Torbijn:  vennoot Adviesbureau Torbijn (bezoldigd), voorzitter IVN  
    afdeling Apeldoorn 
 
De heer Coenen:  bestuurslid LTO Noord Gelderland 
 
De heer Van Uitert:  wethouder gemeente Renkum (bezoldigd), lid bestuurlijk  

overleg Zuid-Veluwe, lid Veluwecommissie en klankbordgroep  
gemeenten, vice voorzitter Permar (sociale werkvoorziening) te  
Ede, vice voorzitter Milieusamenwerking Regio Arnhem, Lid  
adviescommissie Water van Regio De Vallei, bestuurslid  
Recreatie Gemeenschap Veluwe, secretaris Stichting dDH. 

 
 
 
Personeel 
Op 31 december 2007 waren de volgende personen in dienst van Landschapsbeheer 
Gelderland; 
 
Directeur 
De heer ir. A.R. (Arjan) Vriend 
 
Nevenfuncties:  
Adviseur Stichting Plattelandshuis Achterhoek-Liemers  
Secretaris Stichting Participanten Eco Direct 
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Hoofd Projecten en Advies/senior projectleider 
De heer ing. A. (Sander) Nijhuis 
 
Coördinator Vrijwilligersorganisatie/projectleider 
Mevrouw ing. C.M. (Charlotte) Krabben 
 
Coördinator Communicatie/projectleider 
Mevrouw ing. M.H.G. (Marlies) van Loon 
 
Senior projectleider 
Mevrouw drs. E.J. (Liny) Saris 
 
Projectleiders 
De heer ing. E.A.J. (Edwin) Bouwmeester 
Mevrouw ing. L.M.E. (Liselotte) Coenen 
Mevrouw drs. B.M. (Barbara) Hine 
De heer ing. A. (André) Kaper 
De heer ing. M.W.J. (Michael) Witjes 
Mevrouw drs. T. (Tanja) Knollema 
De heer ir. B.C. (Bas) Breman 
Mevrouw ir. N. (Nomi) Havelaar 
De heer ir. J. (Johan) Zwanenburg 
De heer ing. M. (Martijn) Grievink 
 
Adviseurs/projectmedewerkers 
De heer ing. R.W.A. (Ruud) Borkes 
Mevrouw S. (Saskia) Bemer 
Mevrouw A. (Amber) Luttmer 
 
Medewerker vrijwilligersorganisatie/projectmedewerker 
De heer ing. R.B.Y. (Rowan) Koster 
 
Secretariaat/administratie 
Mevrouw S.M. (Mads) van Loon 
De heer K. (Karsten) Tuitert 
Mevrouw D. (Daniëlle) Winter 
Mevrouw H. (Hella) Flikweert 
 
Interieurverzorgster 
Mevrouw S.E.F. (Sheila) Vroom 
 
Vrijwilligers ter ondersteuning van de professionals 
Mevrouw C.M.A. (Ceciel) van den Berg-Uitterhoeve (uitleen van gereedschap) 


