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1 Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Landschap Noord-Holland. Dit document doet verslag 
van de financiële resultaten, positie en perspectieven van Landschap Noord-Holland en beschrijft per 
afdeling op hoofdlijnen de meest in het oog springende activiteiten en initiatieven. Op onze website 
geven wij, uitgebreider, een mooi beeld van de inhoudelijke kant van onze inspanningen in 2015. 
Ook maken wij een inhoudelijk verslag van de resultaten die zijn geboekt met de activiteiten die 
betaald zijn met de jaarlijkse bijdrage van de provincie Noord-Holland. Naast de gelden van de 
provincie zijn wij voor de bekostiging van onze werkzaamheden zeer dankbaar voor de bijdragen van 
onze ruim 32.000 Beschermers en van de onmisbare Nationale Postcode Loterij.  



 

Jaarverslag 2015  8 

2 Verslag van de Raad van Toezicht 
 

Samenstelling 

De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun toezichtstaak voor drie jaar en zijn voor een 

volgende periode van (maximaal) 3 jaren herbenoembaar. Nadien zijn de leden herbenoembaar voor 

een derde termijn mits met algemene stemmen in een vergadering waarin alle overige leden 

aanwezig zijn. Er is een rooster van aftreden vastgesteld. Susanna Hietbrink trad per 28 januari 2015 

af. Maarten Reuchlin heeft per 3 juni 2015 zijn tweede termijn volgens afspraak vervroegd 

beëindigd. Van beiden werd feestelijk afscheid genomen op 3 juni.  

Fedde Koster trok zich tijdelijk, van 1 mei tot 10 juli, terug uit de Raad van Toezicht om een 

operationele rol in de reorganisatie van de administratie afdeling van het Landschap te kunnen 

vervullen. De voorzitter Rob Meerhof en lid Thomas Steffens werden voor een tweede termijn 

herbenoemd.  

 

Taken 

De taken van de Raad van Toezicht bestaan uit goedkeuren van de strategie en de jaarplannen, en 

bijbehorende (meerjaren) begrotingen, het toezien op en het controleren van de uitvoering daarvan, 

het adviseren van de directie, het werkgeverschap voor de directeur en externe 

belangenbehartiging. 

 

Vergaderingen 

De Raad van Toezicht heeft in 2015 vijfmaal regulier vergaderd. Hier bovenop kwam de Raad van 

Toezicht eenmaal bijeen voor een bijpraatsessie waarin de tweede fase van de reorganisatie en de 

financiële stand van zaken aan de orde werden gesteld. Eenmaal vergaderde de RvT samen met het 

voltallige MT. In de vergadering van december waren Frank Visbeen en Do van Dijck als nieuwe MT 

leden aanwezig voor een kennismaking.  

 

Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht kwamen vooral de volgende onderwerpen aan 

de orde: 

- Reorganisatie fase 2  

- Financiële zaken 

- Ontwikkeling van het Juffershuis op Buitenplaats Leyduin 

De uitwerking en invoering van de tweede fase van de reorganisatie is een essentiële 

voorwaarde voor de, ook financiële, continuïteit van de organisatie. De omslag naar een 

meer zakelijke cultuur en de inrichting van efficiënte werkprocessen die dat ondersteunen 

is voor de Raad een belangrijk aandachtsgebied geweest. 

 

De Financiële Commissie van de Raad van Toezicht kreeg na het aftreden van Susanna Hietbrink en 

Maarten Reuchlin een nieuwe samenstelling: 

- Ineke van Hooff, voorzitter 

- Fedde Koster, lid 

- Rob Meerhof, lid. 

De Financiële Commissie kwam in deze nieuwe samenstelling dit jaar eenmaal bijeen en heeft toen 

afspraken over de werkwijze van de commissie gemaakt. 
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Intern overleg 

Zoals gebruikelijk was de Raad van Toezicht het afgelopen jaar twee keer vertegenwoordigd bij een 

vergadering van de Ondernemingsraad van Landschap Noord-Holland, het zogenaamde artikel 24 

overleg. Daarmee wordt bijgedragen aan het inzicht van de Raad in de cultuur van de organisatie en 

de inhoud van het overleg tussen OR en bestuurder. Centraal in deze overleggen stonden de 

financiële situatie en de reorganisatie. 

 

De voorzitter van de Raad besprak regelmatig de voortgang van werkzaamheden met de directeur.  

 

Oordeel van de RvT over de algemene gang van zaken in de stichting 

De afgelopen twee jaren hebben in het teken hebben gestaan van een ingrijpende reorganisatie om 

het Landschap in staat te stellen binnen een gewijzigde context tot een meerjarig financieel 

sluitende exploitatie te komen. In dit verslagjaar is het vooruitzicht daarop ook feitelijk ontstaan.  

Tegelijkertijd lukte het de werkorganisatie om initiatieven te nemen en ook om tot een meer 

eigentijdse benadering van relaties en zeker ook van opdrachtgevers te komen.  

 

De Raad wil daarom graag de medewerkers, het managementteam en de directie danken voor de 

grote inspanningen die zijn geleverd voor het leggen van een nieuw fundament onder het Landschap 

Noord-Holland dat daarop zijn missie zal kunnen blijven vervullen.  

 

De Raad van Toezicht heeft bijgaand jaarverslag en bijgaande jaarrekening goedgekeurd. 

Tevens heeft de Raad daarbij decharge verleend aan de directie over het door haar gevoerde 

bestuur in 2015. 

 

Heiloo, 23 mei 2016 

 

Eric Bouwmeester 

Laura Bromet 

Ineke van Hooff 

Fedde Koster 

Rob Meerhof, voorzitter 

Thomas Steffens 

  



 

Jaarverslag 2015  10 

3 Directieverslag 
 

Doelstellingen Landschap Noord-Holland 

De doelstelling van Landschap Noord-Holland is natuur, landschap, en hiermee samenhangende 

cultuurhistorie in de provincie Noord-Holland duurzaam te behouden en verder te ontwikkelen. Dit 

doen wij vanuit de overtuiging dat dit belangrijk is voor het welzijn van mens en natuur. Wij maken 

Noord-Holland mooier door samen met anderen natuur en landschap te ontwikkelen en te beheren. 

Landschap Noord-Holland is naast een natuur- ook een mensenorganisatie. Wij geven onder meer 

invulling aan die ‘mensen-kant’ van onze organisatie door ruim 9.600 vrijwilligers te ondersteunen in 

hun werkzaamheden in natuur en landschap, maar ook door onze gebieden optimaal beleefbaar te 

maken voor de mens. Stichting Landschap Noord-Holland is een individuele rechtspersoon, gevestigd 

in Heiloo. 

 

Successen in het veld 

In 2015 is een groot aantal mooie successen geboekt in het veld. Zo is nabij Callantsoog Zandpolder 3 

ingericht. Hier is bollenland omgetoverd in een vogelgebied vol leven waar, door het brakke water, 

ook planten als de zeeaster zich goed thuis voelen. Samen met het Nollenland van Abbestede en 

Zandpolder 1 en 2 begint hier een mooi robuust natuurgebied te ontstaan aan de binnenzijde van de 

duinen waar ook voor de recreant met volle borst te genieten valt. Op het Balgzand, onderdeel van 

de Waddenzee, hebben dit jaar ongeveer 20 paar lepelaars succesvol gebroed. Hier hebben 

maatregelen tegen predatie effect gehad. Het immense belang van het Balgzand voor vogels werd 

nogmaals bevestigd door een telling waarbij op één dag een record van 180.000 vogels werd 

geregistreerd. 

Dankzij giften van onze beschermers konden wij het Heitje van Katham bij Volendam plaggen. Dit 

was hard nodig om een voor Noord-Holland unieke combinatie van wel vier soorten heide veilig te 

stellen. Ook veenmos en orchideeën hebben baat bij deze ingreep. Bij Castricum is een nieuwe fase 

van de Schoonwatervallei uitgevoerd. Door het afgraven van de voedselrijke bovenlaag zijn intensief 

bemeste graslanden omgevormd tot een – in de toekomst – bloemrijk natuurgebied. Naar 

verwachting zullen hier Dotterbloemhooilanden ontstaan die kenmerkend zijn voor het vroeger 

aanwezige OerIJ-landschap. 

Ook met betrekking tot ons gebouwde, cultuurhistorische, eigendom zijn in 2015 de nodige stappen 

gezet. Zo is een belangrijke stap gezet met de restauratie van het bouwvallige Juffershuis tot Gasterij 

Leyduin. Deze restauratie werd mede mogelijk door een brede fondsenwervende actie. Najaar 2016 

verwachten wij de deuren van Gasterij Leyduin te kunnen openen. Hiermee geven wij een grote 

impuls aan de verblijfs- en belevingswaarde van onze buitenplaatsen Leyduin, Vinkenduin en 

Woestduin. In 2015 zijn wij actief geweest met de renovatie en herbestemming van drie forten van 

de Stelling van Amsterdam: Fort bij Krommeniedijk, Fort aan de St. Aagtendijk en Fort 

Zuidwijkermeer. Het eerste fort wordt een woonzorglocatie, voor jongeren met 

autismespectrumstoornis, in combinatie met een bezoekerscentrum voor de Stelling van 

Amsterdam. In het tweede fort wordt de bestemming als Muziekfort niet gewijzigd maar worden 

noodzakelijke restauratiewerkzaamheden aan binnen- en buitenzijde van het fort verricht en wordt 

het fort veel beter ingericht om tegemoet te komen aan de wensen van bijvoorbeeld repeterende 

bands. Met betrekking tot het derde fort zijn wij in vergevorderd overleg met culinaire ondernemers 

over herinrichting. 

Ook op het gebied van het betrekken van de inwoners van Noord-Holland bij hun groene 

leefomgeving zijn weer mooie successen geboekt. Dit jaar hebben 14.000 mensen zich ingezet voor 
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het onderhoud van een stukje natuur. Daarvan hebben 300 vrijwilligers boswachters geholpen bij 

het beheer in onze eigen terreinen. 250 vrijwilligers hielpen onze ecologen bij hun onderzoeken. 150 

zelfstandige vrijwilligersgroepen ondersteunden wij bij hun beheerwerk in groengebieden van 

gemeenten, particulieren of collega-natuurorganisaties. Tenslotte begeleidden wij bijna 1.000 

vrijwilligers, in 24 groepen, om samen met boeren aan weidevogelbescherming te doen. Dit 

gebeurde bij ruim 1.000 bedrijven op in totaal 23.259 hectare boerenland. 

 

Organisatorisch 

2015 heeft qua organisatie grotendeels in het teken gestaan van de reorganisatie. Na deze 

reorganisatie in twee fasen kunnen we vaststellen dat onze organisatie weer op orde en 

toekomstbestendig is.  

De reorganisatie heeft de afgelopen twee jaar heel veel gevraagd van de medewerkers in het 

algemeen en van de afdeling P&O in het bijzonder. Na deze veeleisende periode is het mooi om vast 

te kunnen stellen dat de reorganisatie vruchten afwerpt. Ten eerste is de financiële situatie weer op 

orde. Maar ook qua functioneren blijkt dat de kwaliteitsslag die wij met de reorganisatie wilden 

bereiken nu gemaakt wordt. Hierin zijn de resultaten bij de afdelingen die in de eerste fase aan de 

beurt waren al beter zichtbaar dan bij de afdeling Gebieden die in de tweede fase is 

gereorganiseerd. Maar, ook daar zijn op dit vlak de eerste resultaten goed merkbaar. Een enquête 

die eind 2015 door de OR onder de medewerkers is uitgezet en waarop 34 mensen hebben 

gereageerd wijst uit dat “67% van de collega’s aangeeft dat ze zien dat de reorganisatie nu al 

positieve resultaten heeft opgeleverd”. 

Centraal in de beoogde kwaliteitsslag is het realiseren van “Eén Landschap Noord-Holland”. Dat 

betekent onder andere het optimaal benutten van synergiemogelijkheden door samenwerking 

tussen de afdelingen. Hieraan wordt actief en met goed gevolg gewerkt. Daarbij is het cruciaal dat er 

sprake is van een gedeeld kompas. Hiervoor wordt gewerkt aan een aangepaste set aan 

missie/visie/ambities en aan integrale Gebiedsplannen. 

Wat betreft de afdeling Gebieden werken we in 2016 verder aan het ‘inregelen’ van de nieuwe 

organisatie. Om dit veranderproces te faciliteren is tot de zomer van 2016 een projectleider Transitie 

aangesteld. Belangrijke veranderdoelen zijn: 

 Gaan werken als één afdeling i.p.v. drie (regionale) werkeenheden. Dit gaan wij onder 

andere realiseren door specialisatie en flexibilisering. 

 Gericht op ontwikkelkansen (naast beheer) en op mensen (naast natuur) 

 Zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden. O.a. nieuwe samenwerkingsconstructies.  

In de businesscase van de Groenploeg zien wij dat nog aanpassingen noodzakelijk zijn om te komen 

tot een duurzame lange termijn begroting. Deze zullen wij in het eerste deel van 2016 doorvoeren. 

Deze aanpassingen zijn enerzijds gericht op een reductie en flexibilisering van kosten, anderzijds op 

het vergroten van de acquisitiekracht. 

 

Daar waar mogelijk zullen wij de omvang van de ondersteunende diensten verder verminderen door 

o.a. het rationaliseren van de interne organisatie wat inhoudt dat we minder met 

maatwerkoplossingen gaan werken. Op IT gebied blijven we naar samenwerkingsmogelijkheden met 

andere provinciale Landschappen zoeken en werken we intern aan een optimale inrichting van de 

processen. 

 

Financieel 

Na drie jaren op rij grote verliezen te hebben geleden, tonen de cijfers aan dat in 2015 de ingezette 

reorganisatie, ook financieel, zijn vruchten afwerpt. We kunnen vaststellen dat ons doel ‘kosten en 
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baten duurzaam in balans’ is gehaald. 2015 hebben wij kunnen afsluiten met een positief 

operationeel resultaat (exclusief incidentele meevallers) van € 195.000,-. Dit resultaat plus de 

incidentele meevallers van € 1.428.000,-- stellen ons in staat om onze reserves, die in de afgelopen 

drie jaar fors waren aangetast weer aan te vullen. 

 

Ook voor 2016 is een sluitende begroting vastgesteld waarin de nodige, reëel haalbare, 

taakstellingen zijn opgenomen. Doordat wij strak sturen op kosten en baten en het belang daarvan 

organisatiebreed wordt gedragen, zijn wij ervan overtuigd dat wij deze positieve lijn in 2016 verder 

kunnen doortrekken.  

Een belangrijk gegeven is dat in 2017 de provincie een verdere reductie van de boekjaarsubsidie zal 

doorzetten. Deze reductie treft vooral de afdeling Gebieden. Met dit als uitgangspunt werken wij 

een sluitende meerjarenbegroting uit. Wij zijn met de provincie Noord-Holland in gesprek over de 

invulling van een Statenbreed gesteunde motie die Gedeputeerde Staten heeft overgenomen om te 

onderzoeken of terreinbeheerders voor het beheer van versnipperde natuurterreinen met alleen de 

reguliere SNL-bijdrage uitkomen om de kosten af te dekken. De verwachting is dat voor de zomer 

van 2016 duidelijk wordt of deze inzichten zullen leiden tot aanvullende financiering vanuit de 

provincie voor natuurbeheer.  

Wat betreft de onzekerheden binnen onze begroting 2016 en verder, speelt de positie van onze 

zakelijke dienstverlening vanuit Natuurlijke Zaken een centrale rol. Dit is inherent aan het 

ondernemende karakter van dit deel van onze organisatie. Ondernemen is immers nooit risico-vrij. 

Hier speelt naast efficiënt werken, succesvolle marktpositionering en acquisitie een heel belangrijke 

rol. In 2015 hebben wij het merk “Natuurlijke Zaken” gelanceerd en daarvoor ook een separate 

website geïntroduceerd om daarmee de propositie aan de klant helder te kunnen neerzetten. In 

2016 zullen wij verder werken aan het versterken van onze acquisitiekracht o.a. middels opleidingen. 

Het corporate communicatieplan dat dit jaar wordt opgesteld zal ook gericht zijn op een krachtige 

positionering van Natuurlijke Zaken. 

Voor een gezonde financiële basis is ook de bereidheid van inwoners van Noord-Holland om een 

bijdrage te leveren aan het werk van Landschap Noord-Holland van groot belang. Hierin spelen onze 

Beschermers een grote rol. Wij zien, al een aantal jaren, dat het aantal Beschermers terugloopt en 

zoeken naar alternatieven – naast het Beschermerschap – voor het versterken van de binding met 

inwoners van Noord-Holland. Eén van onze strategieën is de introductie, eind 2015, van de Noord-

Hollandse Natuurpas. Met deze Natuurpas bieden wij een breed palet aan (kortings-)voordelen aan 

de eigenaar. In de loop van 2016 willen wij deze pas ook te koop gaan aanbieden, los van het 

Beschermerschap. Bij het bepalen van een nieuwe koers benutten we ook de rijkdom aan inzichten 

die wij hebben verworven door het, samen met het Noord-Hollands Dagblad, uitvoeren van hét 

Natuuronderzoek van NH 2015. De enquête geeft inzicht in hoe tevreden de inwoners van Noord-

Holland zijn met hun groene buitenruimte en waaraan zij behoefte hebben.  

 

Op koers voor de toekomst  

Zoals gezegd is een gedeeld “kompas” cruciaal in het bereiken van het doel te functioneren als “Eén 

Landschap Noord-Holland”. Dit kompas is ook van groot belang bij het maken van keuzen en het 

houden van focus. Tevens is het nodig om, daarop voortbouwend, Landschap Noord-Holland als een 

herkenbaar en onderscheidende organisatie extern te kunnen positioneren. 

In 2015 hebben wij de basis gelegd voor een nieuwe set van missie/visie/ambities die gezamenlijk 

het kompas vormen. In 2016 wordt een bredere kring hierbij betrokken en zal ook de Raad van 

Toezicht zich hierover buigen. Wij hebben de volgende zeven centrale thema’s benoemd waaronder 

wij concrete ambities hebben verwoord. Het betreft de volgende thema’s: 
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 Oppervlakte aan natuur vergroten 

 Groei van de biodiversiteit 

 Kwaliteit van openbaar groen vergroten 

 Landschap klimaatbestendig maken 

 Toekomst geven aan cultuurhistorisch erfgoed 

 Met mensen werken in het groen 

 Ontspanning bieden in natuurlijke omgeving 

Naast de concrete ambities koppelen wij aan deze thema’s ook (soms reeds lopende) 

“icoonprojecten”. Bij “Landschap klimaatbestendig maken” is dat bijvoorbeeld het Innovatieproject 

Veen. En bij “Toekomst geven aan cultuurhistorisch erfgoed” de ontwikkeling van het Juffershuis op 

Leyduin tot de “Gasterij Leyduin”. 

Met dit “kompas” in de hand wordt ook gewerkt aan de drie gebiedsplannen voor Wadden & 

Duinen, Weidevogelgebieden en Buitenplaatsen & Forten. Hoewel de gebiedsmanagers primair 

verantwoordelijk zijn voor “hun” gebiedsplan, geldt dit plan ook voor de beoogde (regionale) inzet 

van de overige afdelingen van onze organisatie. De hele organisatie wordt daarom betrokken bij de 

totstandkoming.  

Eind 2016 worden de Gebiedsplannen, het Programma Betrekken bij Groen, de geactualiseerde 

opzet van het Acquisitieplan Natuurlijke Zaken en het Corporate Communicatieplan op een 

geaggregeerd niveau vertaald naar een nieuw Meerjarenbeleidsplan 2017-2021. Hierbij betrekken 

wij Vrijwilligers, Beschermers, Bedrijfsvrienden en de maatschappelijke omgeving.  
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4 Activiteiten 

 

4.1 Gebieden 

Dit jaar heeft voor de afdeling Gebieden in het teken gestaan van de reorganisatie. Noodzakelijke 

bezuinigingen, vooral vanwege het beëindigen van de provinciale boekjaarsubsidie, konden alleen 

gerealiseerd worden door scherpe keuzes te maken, scherper aan te besteden maar ook door een 

reductie van de personele kosten. De afdeling Gebieden heeft een nieuw organisatiemodel gekregen 

met nieuwe functies. Medewerkers van de afdeling konden solliciteren op deze nieuwe functies. In 

een groot deel van de gevallen bleken medewerkers plaatsbaar in de nieuwe functies. In een aantal 

gevallen hebben we van medewerkers afscheid moeten nemen. 

 

De afdeling Gebieden wordt gevormd door drie teams: Wadden & Duinen, Weidevogels, 

Buitenplaatsen & Forten. 

 

De medewerkers van afdeling Gebieden hebben zich in 2015 met veel inzet gericht op het vorm- en 

invulling geven aan de nieuwe manier van werken. Dit zal in 2016 verder zijn beslag krijgen. 
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4.1.1 Gebied Wadden & Duinen 

 
Zandpolder 
Nabij Callantsoog is in 2015 Zandpolder 3 ingericht. 
In het kader van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) worden natuurgebieden zoveel mogelijk met 
elkaar verbonden. Planten en dieren kunnen zich dan makkelijker van het ene naar het andere 
gebied verplaatsen. De Zandpolder fase 1 is in 2012 aangelegd en vormt een schakel tussen de 
Noordduinen en het Nollenland van Abbestede. De 6 hectare werd jarenlang gebruikt voor de teelt 
van bollen. Het was daarom nodig de humusrijke en voedselrijk bovenlaag af te graven. Op een 
voedselarme bodem vestigen zich planten die van voedselarme omstandigheden houden en daarom 
zeldzaam zijn geworden. 
 In Zandpolder 2 waren de gerealiseerde doelen vooral gericht op vogels, en werden 8,5 hectare 
grasland, waterpartijen en schelpenstrandjes gerealiseerd. De inrichting en beheer van dit terrein is 
met name gericht op het bieden van geschikt foerageer- en rustgebied voor steenloper en 
scholekster.  In fase 3 is het gebied nu ook geschikt gemaakt voor brak water gerelateerde vegetatie, 
zoals bijvoorbeeld de zeeaster.  
Een stuk bollenland is nu veranderd in vogelgebied vol leven. In het voorjaar met broedende kluten 
en plevieren, in het najaar met trekvogels en wintergasten. 
 
Vogels 
In West-Friesland zijn de aantallen broedende weidevogels in onze reservaten opnieuw toegenomen 
waaruit blijkt dat de maatregelen steeds meer hun vruchten afwerpen. 
 
Op het gebied van zeldzamere broedvogels kunnen we verschillende successen melden, onder 
andere: 

- in de door een vrijwilliger gedoneerde ijsvogelwand in het Kruiszwin zijn direct ijsvogels 
gaan broeden 

‒ op het Balgzand hebben dit jaar, naast een paartje grote mantelmeeuwen, ook ongeveer 20 
paar lepelaars succesvol gebroed. De maatregelen om predatie tegen te gaan hebben effect 
gehad.  

 
Ook dit jaar heeft LNH veel inspanningen 

gedaan om de tapuitenstand in het 

duingebied hoog te houden. We hebben een 

nationale verantwoordelijkheid omdat een 

groot deel van de tapuiten in Nederland in 

de Noordduinen broedt. Dit jaar is 

Landschap Noord-Holland samen met Sovon 

Vogelonderzoek NL, Vogelbescherming en 

OBN (Ontwikkeling en Beheer 

Natuurkwaliteit) gestart met de 

nestbescherming van tapuiten. In 

voorgaande jaren werd een deel van de 

nesten gepredeerd door vossen.  In 2015 

hebben 55 paar tapuiten in de Noorduinen 

gebroed. Een deel van de nesten hebben we  
Tapuit 

 

beschermd met gaas waardoor deze niet werden gepredeerd door vossen.  
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Ook op bestuurlijk vlak was veel aandacht voor de tapuit. Mede door de inzet van Landschap Noord-

Holland wordt een zogenaamd ‘100 paren tapuit convenant’ tussen LNH, de gemeenten Den Helder 

en Schagen, en provincie Noord-Holland getekend. Dit convenant moet er voor gaan zorgen dat 

ruimtelijke ontwikkelingen geen afbreuk doen of zelfs positief kunnen bijdragen aan de effecten voor 

de tapuiten in de duinen 

 
Record 
Tijdens een maandelijkse telling op het Balgzand is het record aantal van 180.000 vogels geteld die 
gebruik maakten van het bijzondere natuurgebied. 
 
Vrijwilligers 
Omwonenden van natuurgebied het Kruiszwin in Anna Paulowna hebben zich verenigd in een 
vrijwilligersgroepje om Landschap Noord-Holland wekelijks te helpen bij het beheer van dit gebied.  
 

Een grote groep vrijwilligers helpt ons bij het monitoren van natuurwaarden in onze gebieden. Dit 
jaar is bijvoorbeeld een telling van vlinders en libellen door vrijwilligers uitgevoerd in een aantal 
gebieden in West-Friesland. Hieruit bleek dat ons beheerwerk ook voor de insecten zijn vruchten 
afwerpt. Zo zijn de voor deze omgeving zeldzame vlinders bruin blauwtje, icarusblauwtje en 
zwartsprietdikkopje hier waargenomen. 
Spectaculair waren de aantallen vlinders die dit jaar op 1 dag werden geteld in natuurgebied De 
Nollen van Abbestede: 900 bruine zandoogjes, 135 zwartsprietdikkopjes,39 hooibeestjes en 46 
icarusblauwtjes. In deze agrarische omgeving worden doorgaans nauwelijks vlinders waargenomen.  
De aantallen vlinders in de Wadden & Duinen gebieden fluctueren door de jaren heen. 2015 was een 
zeer goed jaar voor deze gebieden. 
 
Razende Bol 
Rijkswaterstaat heeft Landschap Noord-Holland gevraagd om naast de voorlichting en 
communicatie, ook het beheer, de beheerregie en handhaving voor de Razende Bol op zich te 
nemen. De overeenkomst wordt in het eerste kwartaal 2016 getekend waarna het team Wadden & 
Duinen direct aan het werk gaat.  
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Eendenkooi ’t Zand 

De twee open dagen die in juni in de eendenkooi en omliggende weilanden werd gehouden trok 450 
geïnteresseerden. De donateurs die vorig jaar de aankoop van de ca. 15 ha weidevogelgrasland 
mede mogelijk maakten, werden persoonlijk uitgenodigd voor deze open dagen.  
De deelnemers werden aangenaam verrast door de weilanden vol met bloemen zoals orchidee en 

ratelaar. Landschap Noord-Holland gaat dergelijke open dagen daarom frequenter organiseren.  

 

Broedrots 

Het innovatieve project de broedrots heeft dit jaar veel tijd gevraagd. Inmiddels is het proces zo ver 

gevorderd dat het gebied rond de rots wordt ingericht. De rots zelf wordt in 2016 afgewerkt. De 

overdracht naar Landschap Noord-Holland vindt naar verwachting in 2016 plaats.  

 

4.1.2 Weidevogelgebied 

In het prachtige Europees beschermde weidevogelgebied de Eilandspolder, waar vele grutto’s, 

kieviten, tureluurs en kluten broeden, heeft het team Weidevogelgebieden een aantal 

herstelmaatregelen doorgevoerd. Door de voedselrijke of verdroogde bovenlaag van de bodem af te 

graven zijn nieuwe groeiplaatsen ontstaan voor het zeer zeldzame varentje de addertong en voor 

nieuwe rietvelden. De rietvelden zijn van groot belang als broedgebied voor de roerdomp en de 

rietzanger.  

 

Door giften van onze Beschermers konden we het Heitje van Katham plaggen. Dit Heitje is vooral 

vanwege de planten die er groeien een bijzonder terrein. Op het terrein langs de Achterdichting bij 

Volendam groeien maar liefst vier soorten heide: struik-, dop-, lavendel- en kraaiheide. Deze 

combinatie van heideplanten is uniek in Noord-Holland.  
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De opslag van talloze jonge berkjes bedreigde de vegetatie. Een belangrijke maatregel was daarom 

het verwijderen van de berkenbomen omdat die een enorme hoeveelheid zaad produceren. Andere 

maatregelen waren: het plaggen van de dikke laag haarmos waarin ook veel braamwortels zitten, 

zodat daar weer veenmos, heide en orchideeën kunnen groeien. 

 

In het Ilperveld werd met geld van Duyvisfonds een tweede plasdras voor grutto’s hersteld. Hier 

kunnen de grutto’s na hun lange reis uit Afrika, via Portugal en Spanje naar Nederland, voedsel 

zoeken en veilig overnachten met de poten in het water. Aan de rand van het Ilperveld werd door de 

vrijwilligers van het voormalig bezoekerscentrum Ilperveld een doorstart gemaakt om excursies te 

blijven geven aan de vele schoolkinderen uit de directe omgeving. In de weekenden werden de 

vaarexcursies en het verhuur van de roei- en fluiterboten voortgezet.  

Tijdens inventarisaties in het Ilperveld werden 6 broedplaatsen van de Roerdomp geteld en werd 

ook weer de uiterst zeldzame veenmosorchis aangetroffen op 3 verschillende locaties (1, 6 en 35 

planten.)  

 

In de omgeving van Castricum werd een nieuwe fase uitgevoerd in de Schoonwatervallei. Na aanleg 

van waterbergingen is samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn 

voormalige intensief bemeste graslanden omgevormd tot bloemrijke graslanden. Door het afgraven 

van de voedselrijke bovenlaag tot op het voedselarme zand ontstaat er nieuwe bodem waar zich 

vanzelf weer nieuwe planten en dieren zullen vestigen. Naar verwachting zullen hier nieuwe 

Dotterbloemhooilanden ontstaan die kenmerkend zijn voor het vroeger aanwezige Oerij- landschap.  

 

Afslag A9 Heiloo 

Eind 2015 hebben de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo 

overeenstemming bereikt over de aanleg van de nieuwe aansluiting bij de Lage Laan – Kooibrug. 

Landschap Noord-Holland is geen voorstander van deze afslag. De afrit gaat door een klein deel van 

onze terreinen maar zal ook extra invloed hebben op de natuurwaarden in onze gebieden en het nog 

te ontwikkelen Natuur Netwerk Nederland (NNN; de vroegere EHS) dat aansluitend rond onze 

gebieden bedacht was. 

Landschap Noord-Holland wil graag dat de aantasting van natuur en landschap gecompenseerd 

wordt door een ambitieus natuurcompensatieplan dat verder gaat dan de wettelijke verplichte 

minimale compensatie. De “Schoonwatervallei”, de verbinding tussen het Zeerijdtsdijkje, 

Schulpvaart, het Oosterveld, het Limmerdie, Grootlimmerpolder en Oosterzijpolder, zou tussen 

Heiloo en Akersloot afgerond kunnen worden met een groot natuur (compensatie) project. Als alle 

hectaren die beschikbaar zijn opgeteld worden, moet er minimaal een nieuw natuurgebied van 90 

hectare aangelegd kunnen worden. Als de provincie die kans grijpt om haar eigen ambities waar te 

maken voor de totale realisatie van het NNN netwerk met de jaarlijkse aankoopdoelstelling van 250 

ha, dan kan er op korte termijn veel natuurwinst geboekt worden.  

Natuurcompensatie kan een wezenlijke bijdrage leveren voor mens en natuur in dit prachtige 

gebied. 

 

4.1.3 Gebied Buitenplaatsen & Forten 

2015 heeft voor het gebied Buitenplaatsen en Forten voor een groot deel in het teken gestaan van 

belangrijke stappen in de ontwikkeling van het vastgoed. Deze ontwikkeling is om meerdere redenen 

noodzakelijk: gebouwen zijn belangrijke cultuurhistorische elementen op onze terreinen en vormen 

daarnaast een potentiele motor voor duurzame financiering van die terreinen. 



 

 Jaarverslag 2015  19 

 

Buitenplaats Leyduin 

Voor buitenplaats Leyduin is een lange termijn visie ontwikkeld, waarin ook ruim aandacht is voor de 

gebouwen. Een belangrijke stap daarin is inmiddels gezet met de restauratie van het bouwvallige 

Juffershuis tot Gasterij Leyduin. Daarvoor zijn de voorbereidingen in 2015 gedaan, waaronder een 

brede fondsenwervende actie, en de werkzaamheden zijn ook daadwerkelijk gestart. De Gasterij 

opent eind 2016 zijn deuren. De verhuur van huis Leyduin wordt geprofessionaliseerd.  

 

 
 

Juffershuis anno 1911 

 

Forten 

Na jaren van voorbereiding is de kogel in 2015 definitief door de kerk gegaan. Fort Krommeniedijk 

wordt gerestaureerd en omgebouwd tot een woonwerkleerplaats voor jongeren met een autistische 

aandoening en een bezoekerscentrum.  

Ook is de restauratie van het fort aan de St. Aagtendijk gestart. Met de restauratie van dit 

‘muziekfort’ krijgt tegelijk het groen een opknapbeurt en wordt de financiering van het beheer van 

het groen voor de toekomst geborgd.  

Tot slot is gestart met de planvorming om – in nauwe samenwerking met een toekomstige huurder – 

fort Zuidwijkermeer te restaureren en te exploiteren. 
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Natuurterreinen 

De graslanden van het natuurbouwproject op de weilanden van Buitenplaats Leyduin in Heemstede-

Vogelenzang blijven zich positief ontwikkelen. Steeds meer soorten worden aangetroffen en in 

groteren getale. Veel pioniers uit de eerste jaren verdwijnen of nemen in aantal af. Hun plekken 

worden ingenomen door soorten die goed passen bij de omstandigheden ter plekke. Een 

gespecialiseerde monitorende vrijwilliger blijft alle ontwikkelingen voor Landschap Noord-Holland 

nauwkeurig bijhouden. 

 

Voor het natuurterrein Naaldenveld in Aerdenhout is overeenstemming bereikt met de omgeving 

over de aanlijnperiode voor honden. De tijd is rijp om de in 2014 gestarte vrijwilligersgroep verder te 

versterken met mensen uit de omgeving en een kwaliteitsslag voor het Naaldenveld te maken.  

 

Voor de in 2014 op innovatieve wijze aangelegde geotubes in het natte natuurterrein 

Oosteinderpoel waren al snel na de aanleg aanvullende maatregelen nodig en bleken in de loop van 

2015 toch gaten te vallen in de oeverbescherming. In de herfst van 2015 zijn de laatste aanvullende 

werkzaamheden uitgevoerd om de oevers toekomstbestendig te maken. Zo is dit innovatieve 

project, waarin Landschap Noord-Holland heeft samengewerkt met de provincie Noord-Holland, de 

gemeente Aalsmeer en Hoogheemraadschap Rijnland tot een goed resultaat gebracht.  

 

Bij ons natuurterrein Zuiderveen is een klein resterend stukje grond aangekocht. Ook zijn er in 2015 

concrete plannen gemaakt voor omvorming van het Zuiderveen naar een meer toepasselijk 

natuurdoeltype. Het huidige weidevogeltype voldoet niet meer. Het aantal weidevogels is 

afgenomen, onder andere vanwege de naastgelegen stortplaats van Nauerna; hoger gelegen en dus 

een goede plek voor roofvogels en andere predatoren die het op weidevogeljongen en -eieren 

gemunt hebben. Er liggen meer kansen voor vochtige bloemrijke gras- en hooilanden en plaatselijke 

verbrakking, omdat er in de omgeving brak water voorhanden is en ook nu al brakke soorten worden 

aangetroffen. De provincie deelt deze mening en past de ambitie voor het natuurgebied per 2016 

aan. 

 

Het landje van Geijsel is een prachtig weidevogelland ten zuiden van Amsterdam dat wij graag willen 

verwerven. Door middel van een wervingsactie in 2015 hebben we hiervoor gelden ingezameld. 

 

Tot slot zijn eind 2015 nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt met ANV De Amstel voor De Ronde 

Hoep over de samenwerking de komende jaren om zo een gezamenlijk ‘strijdplan’ te maken voor de 

weidevogels, niet alleen in het reservaat zelf, maar ook in het gebied daaromheen.  
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4.2 Programmateam Betrekken bij Groen 

“Samen met vrijwilligers maken we Noord-Holland mooier” 

 

4.2.1 14.000 Vrijwilligers actief in de natuur door ‘Betrekken bij Groen’  

In 2015 hebben ruim 14.000 mensen zich ingezet voor het onderhoud van een stukje natuur, het 

beschermen van dieren of het geven van excursies in Noord-Holland. Landschap Noord-Holland is 

trots dat zo’n grote groep vrijwilligers helpt in natuurterreinen of bijdraagt aan biodiversiteit.  

 

 
Kruiszwin, Anna Paulowna 

 

De Provincie Noord-Holland stimuleert het vrijwilligerswerk via de financiering van het programma 

Betrekken bij Groen. 

Landschap Noord-Holland werkt samen met 10 andere natuur- en recreatie organisaties in Noord-

Holland aan de uitvoering van dit programma. Een stuurgroep bestaande uit de directeuren van IVN 

Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland stuurt dit programma.  

 

Via www.degroeneacademie.nl worden gezamenlijk diverse cursussen aan vrijwilligers aangeboden. 

In 2015 organiseerde Landschap Noord-Holland 22 cursussen voor 257 vrijwilligers. Zij leerden over 

ecologie, EHBO en veilig gebruik van machines of gereedschap.  

 

550 vrijwilligers ondersteunen Landschap Noord-Holland 

Ruim 300 vrijwilligers hielpen de boswachters in onze eigen natuurterreinen. 250 vrijwilligers hielpen 

onze ecologen bij hun onderzoeken. Zonder de enorme inzet van deze betrokken mensen is het werk 

van Landschap Noord-Holland niet mogelijk. 

 

Landschap Noord-Holland ondersteunt zelfstandig natuurbeheer 

150 Zelfstandige vrijwilligersgroepen zijn aangesloten bij Landschap Noord-Holland. Met hun 3.000 

vrijwilligers zijn zij actief in het beheer van natuurterreinen van gemeenten, particulieren of collega-

natuurorganisaties. Landschap Noord-Holland biedt ze ecologische kennis, advies, begeleiding in het 

http://www.degroeneacademie.nl/
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veld, cursussen en gereedschap. In 2015 leende het Landschap 13.000 stuks gereedschap en 

machines uit. Een nieuwe groep vrijwilligers van het Poelbroekpark in Haarlem, heeft zich in 2015 bij 

ons aangesloten.  

4.2.2 Vrijwillige weidevogelbescherming 

In 2015 beschermden 956 vrijwilligers samen met de agrariërs weidevogellegsels, verdeeld over 24 

weidevogelbeschermingsgroepen op 23.259 hectare bij 1001 boerenbedrijven.  

Het aantal gevonden en beschermde legsels in Noord-Holland steeg sinds 2014 met bijna 1.000 

legsels tot 14.431. Hoewel dit goed klinkt, was het broedresultaat van weidevogelseizoen 2015 één 

van de slechtste doordat veel nesten werden leeggeroofd (predatie). Bovendien was er door het 

relatief koude en droge voorjaar voor de kuikens weinig voedsel te vinden. De grote stijging van het 

aantal beschermde legsels werd voornamelijk veroorzaakt doordat veel kieviten hun eerste broedsel 

zagen mislukken en een tweede legsel produceerden. De toename van het aantal beschermde 

legsels kan in dit geval dus niet vertaald worden als een positief beeld voor de weidevogels.  

 
In 2015 zijn 79 nieuwe weidevogelvrijwilligers gestart, maar moesten 93 vrijwilligers in verband met 

hun hoge leeftijd stoppen. Alle ontwikkelingen en activiteiten worden in het Jaarboek Weidevogels 

2015 beschreven.  

 

Cursussen 

De basiscursus weidevogelbescherming werd tweemaal gegeven en is door 60 nieuwe vrijwilligers 

gevolgd.  

 

Om meer grip te krijgen op de kuikenoverleving in relatie tot het beheer, is voor het vierde 

achtereenvolgende jaar een cursus inventariseren en alarmtellen (medegefinancierd door de 

Vrijwilligersraad van ANV Water, Land & Dijken) gehouden in Laag Holland. Daar deden 11 

enthousiaste vrijwilligers actief aan mee en leerden om territoria te inventariseren aan de hand van 

weidevogel gedrag. Vervolgens werd tijdens een alarmtelling eind mei gekeken hoeveel weidevogels 

er nog met kuikens rondliepen in dezelfde gebieden. Dezelfde cursus met praktijkbegeleiding trok in 

West-Friesland beduidend minder deelnemers, slechts een viertal nieuwe vrijwilligers werd opgeleid.  

 

Voor LandschappenNL is een docentencursus Beheermonitoring uitgevoerd met 7 deelnemers in 

onze provincie. Doel van de cursus is om medewerkers van agrarische natuurverenigingen, 

coördinatoren van weidevogelgroepen en terreinbeheermedewerkers in staat te stellen in de 

toekomst zelfstandig een cursus te geven. Deze docentencursus staat ook voor komend jaar in 

Noord-Holland op het programma.  
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4.3 Groenploeg 

 

Organisatie 

2014 stond voor de afdeling Groenploeg in het teken van de reorganisatie. In 2015 was de nieuwe 

organisatiestructuur gerealiseerd en werkte de afdeling binnen het nieuwe organisatiemodel met 

nieuwe functies en werkwijzen. Nieuw is onder andere dat alle offertes, opdrachten en facturen 

centraal worden afgehandeld door een nieuwe functionaris; de werkvoorbereider.  

De Groenploeg bestaat uit twee teams (Noord en Zuid). Elk team wordt aangestuurd door een 

Uitvoerder. Vanaf juli 2015 werd een nieuwe functie in het team Noord ingesteld; de senior 

Groenploegmedewerker. Deze medewerker verricht een deel van het machinewerk op locatie 

Ilperveld (besturing boten/kranen). 

 

Opdrachten en projecten 

Naast de reguliere, jaarlijks terugkerende opdrachten is de Groenploeg er in geslaagd om bij zes 

nieuwe opdrachten binnen te halen. 

De Groenploeg werd daarnaast ook geconfronteerd met verlies aan werk. Daardoor was voor het 

eerst sinds jaren de omzet lager dan begroot. De inspanningen en werkzaamheden die de 

reorganisatie van 2014 vroegen, leidden er toe dat onvoldoende energie gestoken kon worden in 

koude acquisitie om meer grote nieuwe opdrachten te verwerven voor 2015. 

 

Aansprekende opdrachten van de Groenploeg waren: 

- Aanleg van grote kweekbakken voor waterplanten in opdracht van Waternet 

- Beheer van het landgoed Waterland 

- Uitklimmatten plaatsen voor padden in opdracht van de gemeente Bergen  

- Plaatsen van streekeigen houten landhekken voor diverse particulieren 

 
 

Re-integratie  

Als gevolg van een lagere omzetportefeuille is in het tweede halfjaar de instroom van Wajongeren 

lager gehouden dan oorspronkelijk begroot. Diverse Wajongeren zijn succesvol uitgestroomd naar 

werk in de groenvoorziening buiten Landschap Noord-Holland.  

 

Certificering VCA/ISO 

De jaarlijkse audit is vlekkeloos verlopen. Diverse werkprocedures zijn nu routine geworden. 
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Bedrijfsadministratie 

Het complete proces van verkoopkansen-offerte-opdracht tot facturering is in de 

projectadministratie in Exact uitgevoerd. 
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4.4 Onderzoek en advisering 

 

Organisatie afdeling Onderzoek & Advies 

Na de reorganisatie in 2014 bestond de afdeling uit twee teams; een team Onderzoek en een team 

Advies. Begin 2015 kwam de functie van afdelingshoofd vacant. Deze vacature kon na twee 

sollicitatieprocedures niet extern worden ingevuld. De afdeling heeft vervolgens de directie 

voorgesteld de twee teams te laten opgaan in een afdeling en de twee functies van teammanagers 

te laten vervallen. Directeur en MT hebben dit voorstel goedgekeurd na raadpleging van de 

Ondernemingsraad. Een van de twee teammanagers is na een interne procedure aangesteld als 

afdelingshoofd, de ander als commercieel projectleider. 

 

Ambities 

In 2015 benoemde de afdeling Onderzoek & Advies de volgende ambities: 

- groei van omzet uit de markt 

- introductie van nieuw marktconcept Natuurlijke Zaken samen met de Groenploeg 

- versterking acquisitie 

 

Groei van omzet uit markt 

In 2015 is de weg van opdrachten verkrijgen, met name bij overheden, voortgezet. Dat heeft geleid 

tot een goed gevulde opdrachtportefeuille, passend bij de huidige personele capaciteit. 

 

Aansprekende opdrachten waren: 

- Innovatie Programma Veen voor Laag Holland 

- biodiversiteit op het terrein van TATA Steel 

- cursus Flora- Faunaonderzoek voor de gemeente Heemstede 

-  Flora- en Faunawet en biodiversiteit voor Spaarnelanden NV 

- vleermuisonderzoek Oude Hof voor gemeente Bergen 

-  weidevogelonderzoek op Texel. 

 

Daarnaast heeft de afdeling O&A voor de provincie Noord-Holland het programma Provinciale 

Natuur Informatie, de Soortenregeling en de regeling Landschapselementen uitgevoerd.  

Vanuit de afdeling is binnen de eigen organisatie de projectleiding gevoerd voor en geadviseerd 

over: 

- de ontwikkeling van Buitenplaats Leyduin; 

- de ontwikkeling van de forten Krommeniedijk en Aagtendijk; 

- het CMSi, het nieuwe informatiesysteem voor beheer van bos en natuurterreinen; 

- beheerplannen 

- monitoring van de resultaten van natuurbeheer van de eigen terreinen. 

 

Versterking acquisitie 

Ten behoeve van het versterken van de acquisitie heeft Natuurlijke Zaken een strategisch 

acquisitieplan opgesteld voor de komende jaren. Op basis van een SWOT- en concurrentieanalyse 

zijn de sterke en zwakke punten benoemd van de Groenploeg en O&A en zijn verschillende thema’s 

en trends aangegeven. Op basis hiervan zijn concrete acquisitie acties vastgelegd die in 2016 worden 

uitgevoerd. 
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4.5 Natuurlijke Zaken 

 
In september is de merknaam Natuurlijk Zaken “de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord- 

Holland” gelanceerd. Een zakelijk concept waarbij het hele assortiment van twee afdelingen binnen 

Landschap Noord-Holland (Onderzoek & Advies en Groenploeg) is samengevoegd tot één 

dienstenpakket. Het aanbod is geclusterd in 11 productgroepen, elk met een vaste adviseur. Met 

deze merknaam onderscheiden Groenploeg en Onderzoek & Advies zich duidelijk en herkenbaar als 

de meest aantrekkelijke partner voor projecten op het gebied van natuur, landschap en 

cultuurhistorie. 
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4.6 Maatschappelijke verankering 

 

4.6.1 Maatschappelijke verankering 

Ons doel is om natuur en landschap zo te ontwikkelen en beheren, dat de inwoners van Noord-

Holland daarvan optimaal kunnen genieten. We investeren in onze relatie met de vele duizenden 

vrijwilligers die in het landschap actief zijn. En in de circa 35.000 Beschermers en donateurs die ons 

financieel bijstaan. Daarnaast proberen wij ook andere inwoners van Noord-Holland te bereiken en 

te betrekken bij het realiseren van onze doelstellingen. 

 

In actie tegen natuurbezuinigingen  

Politiek gezien stond de natuur in 2014 en 2015 onder zware druk. Provinciale bezuinigingen waren 

in gang gezet. Terwijl het draagvlak voor natuur groot was (met onze actie tegen de plannen in 2014 

haalden we 17.000 handtekeningen op). Begin 2015 kwamen onze inspanningen tegen de 

voorgenomen bezuinigingen op de natuur in een nieuwe fase. In aanloop naar de verkiezingen van 

Provinciale Staten dat jaar lanceerden we de campagne ‘Stem voor Natuur. Maak uw groene keuze’. 

Ook hielden we samen met andere groene organisaties een succesvol verkiezingsdebat met acht 

lijsttrekkers voor onze achterban, dat ruim 100 geïnteresseerden trok. In het TV programma van 

RTV-NH werden de natuurbezuinigingen het heetste hangijzer van 2015! Deze en andere 

inspanningen waren succesvol: in het coalitieprogramma werd afgesproken dat de financiering van 

vrijwilligersondersteuning voor natuur ook na 2017 gegarandeerd is. Ook werd beloofd dat de 

provincie in 2015 onderzoekt in hoeverre natuurbeheer van versnipperde kleine gebiedjes financieel 

toereikend is. 

 

Natuurwerkdag 2015  

Ook dit jaar had Noord-Holland de meeste werklocaties van Nederland tijdens deze landelijke 

werkdag op zaterdag 7 november. Er is veel werk verzet en, na de provincie Gelderland, hadden we 

in Noord-Holland ook de meeste deelnemers van heel Nederland. Natuurgedeputeerde Talsma 

opende de natuurwerkdag en nam zelf ook de hark ter hand. Er zijn deze dag ruim 1.400 vrijwilligers 

in Noord-Holland aan de slag gegaan om natuur en landschap te beheren. De opkomst was goed 

ondanks het wisselvallige weer. Dank aan alle vrijwilligers namens de natuur! Het was een geslaagde 

dag. De Nationale Postcode Loterij was in de communicatie duidelijk zichtbaar als hoofdsponsor. 

 

Over de toekomst van de veenweiden 

Een maatschappelijk probleem vormen de ontwikkelingen in de veenweiden in het hart van Noord-

Holland; de bodem daalt in hoog tempo en stoot tegelijkertijd kooldioxide uit, dat bijdraagt aan de 

opwarming van de aarde. Om dit probleem onder de aandacht te brengen bij bewoners, agrariërs en 

recreanten hielden we drie veenmiddagen, op drie locaties verspreid in Laag Holland. Centraal stond 

de vraag: “Wat voor toekomst geven we aan de veenweiden?”. De middagen werden goed bezocht. 

Er was ook mooie publicitaire aandacht voor: Het Noord-Hollands Dagblad besteedde een groot 

artikel aan de veenproblematiek en kondigde de veendebatten aan. Het veenonderzoek (Innovatie 

Programma Veen) om bodemdaling tegen te gaan, werd eveneens in het Dagblad belicht.  

 

De natuur in 

Ondanks de reorganisatie bij de afdeling Gebieden konden we dankzij onze vele terreinvrijwilligers 

maar liefst 153 excursies geven. Daardoor hebben 1.823 mensen een bijzondere natuurervaring 

gehad.  
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In de Noordkop waren naast de excursies ook andere activiteiten w.o. het vijfjarig bestaan van de 

Helderse Vallei en twee wandel- en fietstochten. Maar liefst 7.223 kwamen op deze en andere 

activiteiten af.  

In natuurgebied Ilperveld, waar het Bezoekerscentrum gesloten werd, verzorgden vrijwilligers elke 

zondag vaarexcursies, waarvan de bezetting 80% was. Dat is aanzienlijk hoger dan eerdere jaren. We 

sprongen in op de trend koken met ingrediënten uit de natuur door eetexcursies aan te bieden in 

Ilperveld en Eilandspolder. Die waren onmiskenbaar favoriet. Met een gemiddelde bezetting van 

98% scoorden deze excursies de eerste plaats. De belangstelling voor wandel- en in mindere mate de 

fietsexcursies loopt terug. We gaan ons daarom in 2016 richten op meer open dagen en activiteiten 

die mensen op eigen gelegenheid kunnen ondernemen. Zo is de ‘speurneus-app’ in ontwikkeling.  

 

Activiteiten in het Ilperveld  

In 2015 hebben de Ilperveld vrijwilligers hun vaaractiviteiten verricht met een lichte aansturing 

vanuit het gebiedsteam. Drie vrijwilligers vormden samen een coördinatieteam om de planning van 

vaaractiviteiten en boekingen in goede banen te leiden. Omdat er veel komt kijken bij de organisatie 

en PR en om de vrijwilligersactiviteiten steeds goed af te bakenen was er ook regelmatig contact met 

onze communicatiespecialist. Eind van het seizoen konden de vrijwilligers en medewerkers trots 

terugkijken op bijna 30 excursies met ruim 500 deelnemers en 56 schoolexcursies (circa 1.500 

kinderen).  

Onze zoektocht naar een ondernemer die het pand van het voormalige Bezoekerscentrum huurt, 

konden we in 2015 nog niet afsluiten.  

 

4.6.2 Communicatie en Fondsenwerving 

In de huidige samenleving neemt communicatie een steeds grotere rol in, ook in onze organisatie. 

Met onze communicatie-, fondsenwerving- en marketinginspanningen onderscheidt Landschap 

Noord-Holland zich op een unieke en toegankelijke manier. Dit draagt bij aan betrokkenheid en 

waardering voor het werk van LNH. We sluiten aan bij de emoties en behoeften die natuur en 

landschap bij mensen oproepen. We laten zien hoe mooi en intrigerend de natuur is, we spelen in op 

de actualiteit, in de directe omgeving van mensen.  

 

In 2015 werkten we aan de organisatievisie, missie en ambities voor de komende vier jaar. We 

hebben de missie opgefrist en kernachtig verwoord: Samen maken we Noord-Holland mooier! 

Ondernemend zijn hebben we omarmd als nieuwe kernwaarde, naast passievol, toegankelijk, 

vernieuwend en samenwerkend. In 2016 vertalen we de organisatieambities en ideeën voor 

gebiedsmarketing naar de gebiedsplannen en het corporate communicatieplan. 

 

We willen verwondering en belangstelling opwekken voor de natuur in Noord-Holland. We 

enthousiasmeerden honderden mensen tijdens de Paddenstoelendagen in Wildrijk, Buitenplaats 

Leyduin en de vogelkijkdagen in de Noordkop. Communicatie zetten we ook gericht in voor de 

zandplaat Razende Bol, Buitenplaats Leyduin en het innovatieve onderzoeksproject Omhoog met het 

Veen. Een belangrijk communicatiemiddel voor onze Beschermers is het kwartaalblad dat vier keer 

per jaar verschijnt.  

 

Om mensen met het werk van Landschap Noord-Holland te laten kennis maken en om bij een breder 

publiek bekend te raken, werken we samen met de Plus Wandel4daagse van Alkmaar. Landschap 

Noord-Holland was in 2015, evenals het voorgaande jaar, het goede doel. Dit past goed, omdat de 
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deelnemers hier, maar ook op andere momenten, genieten van het prachtige landschap, dat wij - 

samen met andere partijen - mooier maken.  

 

Zeer belangrijk was de communicatie-en fondsenwervingsopgave om bestaande inkomstenstromen 

veilig te stellen en nieuwe inkomstenstromen uit de markt te halen. Hieronder activiteiten die daar 

aan hebben bijgedragen. 

 

Vermogensfondsen en subsidies 

In 2015 ontvingen wij van verschillende particuliere fondsen een bijdrage voor de realisatie van 

projecten, onder andere van: 

 M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 

 Stichting Ir P.M. Duyvis  

 Van der Hucht De Beukelaar Stichting 

 Stichting Jaap van Duijn Vogelfonds            

 Stichting Mr. Cornelis Roozen Fonds 

 J.C. Ruigrok Stichting 

 Prins Bernhard Cultuurfonds (inclusief de fondsen op naam: Gerrit H. Bomenfonds, Wim 

Huijskens en Johanna Boon Fonds, Jo Bergacker Fonds) 

 Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland 

 Dinamo Fonds 

Landschap Noord-Holland ontving subsidie van o.a. de provincie Noord-Holland, het Ministerie van 

Economische Zaken, Ministerie van OCW (via Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en diverse 

gemeenten. De Nationale Postcode Loterij was ook in 2015 een zeer belangrijke partner. 

 

Nationale Postcode Loterij  

Mede dankzij de Nationale Postcode Loterij kunnen we de natuur in Noord-Holland mooier maken. 

Om de goede samenwerking uit te dragen vermelden we in allerlei communicatiemiddelen de 

samenwerking met de Loterij, zoals de bouwborden bij gebieden waar natuurbouw plaatsvindt, het 

wagenpark, gereedschap, promotiewagens, informatiepanelen, de tijdschriften ‘Landschap Noord-

Holland’ en ‘Tussen Duin & Dijk’ (beide 4x per jaar) jaarverslagen en op de website. We hebben extra 

aandacht besteed aan de Nationale Postcode Loterij bij de grootschalige inrichting van de 

Zandpolder bij Callantsoog, de inrichting van een perceel in de Schoonwatervallei bij Castricum, de 

strandopgang in Helderse Duinen, en de Overplaats. 

 

Natuuronderzoek 

 
 

In mei organiseerden we in samenwerking met de Holland Media Combinatie (Noord-Hollands 

Dagblad) hét Natuuronderzoek van Noord-Holland. Om zo een beeld te krijgen van hoe de 
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gemiddelde Noord-Hollander de natuur beleeft en waardeert. Zo’n 7.000 mensen vulden de online 

enquête in. De conclusies van het onderzoek zijn, ook in samenwerking met HMC, ingezet voor 

publiciteit. Dit leverde zowel in de regionale dagbladen als in de weekbladen enorm veel aandacht 

op. De provincie Noord-Holland is zeer enthousiast over de resultaten van het onderzoek. Op dit 

moment vinden gesprekken plaats wat de uitkomsten betekenen voor provinciaal beleid en hoe wij 

aan deze enquête een passend vervolg kunnen geven.  

 

Wandelvriend  

WandelVriend is een nieuw fondsenwervingsconcept. Tijdens de Plus 

Wandel4Daagse Alkmaar deden we een pilot om de interesse te peilen. 

Mensen bleken enthousiast voor dit product. In ruil voor nieuwe 

wandelroutes zorgen de 500 WandelVrienden dankzij hun donatie dit jaar 

voor onderhoud van specifieke wandelpaden en –faciliteiten. In 2016 rollen 

we het concept verder uit via media, (wandel)evenementen en sociale 

media.  

 

Krimp onder onze Beschermers zet door 

De dalende trend in het aantal Beschermers blijft in 2015 doorzetten. Belangrijkste reden van de 

teruggang ligt in de hoge gemiddelde leeftijd van onze achterban. Desondanks zijn we er in geslaagd 

om de totale inkomsten uit contributie (> € 940.000) op het niveau van 2012-2014 te handhaven. De 

krimp van het aantal Beschermers is zorgwekkend en blijft onze aandacht vergen. Eind 2015 is de 

nieuwe Beschermerspas geïntroduceerd, onder de naam ‘Noord-Hollandse Natuurpas’. Dankzij een 

actieve benadering van bedrijven zijn we erin geslaagd om meer voordeelacties beschikbaar te 

maken voor houders van de Natuurpas. In 2016 gaan we hiermee door in de verwachting dat 

Beschermers door de hogere ‘waarde’ van de pas minder snel zullen opzeggen en het 

Beschermersschap als product aantrekkelijker wordt voor nieuwe donateurs. Daarnaast hebben we 

een ‘kennismakingsaanbod’ geïntroduceerd (4 tijdschriften voor € 10,-). 

 

Gemiddelde opbrengst van giftacties in 2015 

Elk jaar organiseren we drie giftacties, waarmee we de realisatie van specifieke projecten mogelijk 

maken. In 2015 zijn de inkomsten van deze acties op een gemiddeld niveau uitgekomen. Eerste actie 

(februari) betrof de financiering van een plagproject in het Heitje van Katham. Met de verworven 

inkomsten (ruim € 35.000) is het project gerealiseerd in het najaar. Alle giftgevers (1.400) hebben 

een uitnodiging voor een excursie door het gebied ontvangen. Hiervan hebben zo’n 100 mensen 

gebruik gemaakt. Andere giftacties betroffen de restauratie van het Juffershuis in mei (ruim € 

30.000) en de aankoop van het Landje van Geijsel in augustus (ruim € 60.000). Voor aankoop 

wachten we op het moment (zomer 2016) dat het genoemde landje ook daadwerkelijk in de verkoop 

komt. Bij iedere giftactie proberen we ook buiten de eigen achterban donaties te werven, o.a. via PR 

en social media. Tot nu toe slagen we daar gedeeltelijk in. Het grootste deel van donaties blijft 

afkomstig van onze Beschermers. 

 

Werving van nalatenschappen 

Gezien de demografische ontwikkelingen in Nederland is er bij goede doelen steeds meer focus op 

het verwerven van nalatenschappen. In 2015 hebben we € 383.111,69 aan nalatenschappen 

ontvangen. In onze communicatie brengen we waar mogelijk het onderwerp onder de aandacht. Zo 

hebben we in 2015 in het tijdschrift o.a. testimonials opgenomen; interviews met Beschermers die 

ons hebben opgenomen in het testament. Diverse mensen zochten daarop contact om Landschap 

Noord-Holland in hun testament op te nemen. De nieuw ontwikkelde folder over nalaten stuurden 
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we o.a. naar een selecte groep Beschermers die volgens een bepaalde classificatie geschikt zijn voor 

benadering.  

Steun van Bedrijfsvrienden  

Het aantal Bedrijfsvrienden daalde van 56 eind 2014, naar 45 eind 2015. Sinds 1 juli 2015, met de 

nieuwe Woningwet 2015 mogen Woningcorporaties Landschap Noord-Holland niet meer steunen. Er 

meldden zich in 2015 drie nieuwe Bedrijfsvrienden bij ons aan.  

 

In 2015 hielden wij een online enquête onder onze Bedrijfsvrienden. Doel was te onderzoeken wat 

de beweegredenen zijn van organisaties om Bedrijfsvriend van Landschap Noord-Holland te worden 

en te blijven. Het resultaat van de enquête maakte duidelijk dat dankzij de Bedrijfsvriendschap, de 

betrokkenheid met het werk van Landschap Noord-Holland groeit. De hoofdmotivaties om 

Bedrijfsvriend te worden, zijn dat het bedrijf natuurbescherming belangrijk vindt; het bedrijf een 

actief MVO beleid voert; of dat het bedrijf een werkrelatie heeft met Landschap Noord-Holland. De 

jaarlijkse Vriendenavond wordt geapprecieerd als inspirerende, informatieve netwerkgelegenheid. 

Naast de Vriendenavond is de meerderheid van onze Bedrijfsvrienden geïnteresseerd in meer 

netwerkmogelijkheden met thema’s als duurzaamheid en MVO of andere inhoudelijke 

onderwerpen.  

 

Aantal webbezoekers groeit in 2015 

Dankzij de inzet van Google Grants blijft het verkeer op de site verder groeien. In 2015 waren er 

193.000 bezoekers (t.o.v. 137.000 bezoekers in 2014). De website heeft een belangrijke rol gespeeld 

in de werving van leads, WandelVrienden en Beschermers. Voor het merk Natuurlijke Zaken is een 

aparte site ontwikkeld met een overzicht van diensten die wij verlenen aan (potentiele) klanten.  

Hierdoor is op landschapnoordholland.nl meer ruimte ontstaan om onze gebieden, onze 

fondsenwervende activiteiten en het vrijwilligerswerk te ‘promoten’. Aandachtspunt voor de 

toekomst: de website optimaliseren voor mobiele apparaten; het internetgebruik ontwikkelt zich 

steeds meer in die richting. 
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5 Organisatie 
 

5.1 Sociaal jaarverslag 

Reorganisatie 

2015 stond voor een deel van de organisatie in het teken van de reorganisatie fase 2. De afdeling 

Duurzaam Beheer werd omgevormd naar afdeling Gebieden.  

Net als in fase 1 was het doel van deze reorganisatie een toekomstbestendige organisatie waarbij 

kosten en baten duurzaam in balans zijn, ondanks teruglopende subsidies. Dit betekent dat de 

reorganisatie zowel kwalitatief als kwantitatief was; leidend tot een goede match van 

gekwalificeerde medewerkers in nieuwe functies op basis van een toekomstbestendige 

organisatiestructuur. Om de kosten en baten in balans te brengen moesten de inkomsten en 

efficiency verhoogd en de personeelskosten aanzienlijk teruggedrongen worden. 

 

Het in het voorgaande jaar ingestelde beleid om de personeelskosten terug te dringen (zoals 

vacaturestop, geen formatie-uitbreiding zonder goedgekeurd budget) bij LNH was ook in 2015 van 

toepassing. 

 

De uitvoering van het reorganisatieplan fase 2 bestond uit een uitgebreide plaatsingsprocedure. In 

deze procedure hebben tijdelijk boventallig verklaarde medewerkers gesolliciteerd, zijn 16 

assessments voor de functie afgenomen en 23 selectiegesprekken gevoerd met een 

selectiecommissie. Uiteindelijk zijn 12 medewerkers geplaatst, waarvan 7 met een ontwikkeltraject. 

Er zijn 5 medewerkers definitief boventallig verklaard, waarvan 2 aan het outplacement traject 

conform Sociaal Plan hebben deelgenomen. 

 

In overleg met de afdeling zelf is de organisatiestructuur van afdeling Onderzoek & Advies, zoals 

deze was vastgesteld in fase 1, aangepast. Daarnaast is het “flexibel werken” bij Gebieden verder 

uitgewerkt met de nieuw aangestelde Gebiedsmanagers. Tot slot zijn twee niet intern ingevulde 

vacatures extern opengesteld. Van de vijf outplacement trajecten hebben vier geleid tot succesvolle 

plaatsing bij een andere werkgever.  

 

Gevolgen Wet Werk & Zekerheid / cao Bos & Natuur 

De gevolgen van de Wet Werk & Zekerheid in combinatie met de nieuwe cao Bos & Natuur zijn 

verwerkt in nieuw personeelsbeleid voor 2016. Helaas heeft dit niet de gewenste flexibiliteit 

opgeleverd, maar eerder beperkingen. Na afronding van de reorganisatie waarbij de flexibele schil 

geheel is verdwenen, is het niet eenvoudig weer een flexibele schil te vormen tegen redelijke kosten 

en aanvaardbare risico’s. 

 

Werving & Selectie 

In 2015 zijn totaal zes sollicitatieprocedures doorlopen en afgerond, te weten voor de vacatures: 

Hoofd Onderzoek & Advies (2x), Medewerker Financiële Administratie, Controller, Boswachter 

Buitenplaatsen & Forten, en Projectleider Boerenlandvogels. 
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Aan het eind van het jaar zijn twee vacatures voor de afdeling Onderzoek & Advies 

(projectmedewerker en ondersteuning O&A) en één voor de Frontoffice opengesteld. De invulling 

van deze vacatures wordt in 2016 afgerond. 

De oorzaak van de vijf vacatures: tweemaal vertrek medewerker, eenmaal vervanging in verband 

met zwangerschapsverlof en tweemaal niet ingevuld tijdens reorganisatie. Dit heeft nadrukkelijk niet 

te maken met groei van de organisatie. 

 

Functieprofielen 

In het kader van de reorganisatie zijn nieuwe functieprofielen, op een meer concrete, meetbare 

wijze vormgegeven. Voor het actualiseren van de functieprofielen die geen onderdeel uitmaakten 

van de reorganisatie, is een proces en planning opgesteld. Dit krijgt zijn beslag in 2016.  

 

Samenstelling personeelsbestand 

In 2015 was aanvankelijk sprake van 10 tijdelijke dienstverbanden, exclusief Gesubsidieerde Arbeid. 

In de loop van het jaar zijn er 3 beëindigd. In de gesubsidieerde Arbeid zijn in 2015 13 medewerkers 

werkzaam als medewerker Groenploeg. 

In 2015 is sprake van totaal 6 0-uren overeenkomsten (waaronder 3 seizoenmedewerkers). Deze zijn 

alle zes beëindigd. 

Het gemiddeld aantal werknemers op fulltime basis bedraagt 80,0. 

Eind 2014 waren er 104 personen (87,91 fte) in dienst (exclusief in 0-urenovereenkomsten). 

 
 

Eind 2015 had Landschap Noord-Holland nog 86 personen (72,5 fte) in dienst, waarvan 7 

medewerkers in de Gesubsidieerde Arbeid. 

 

De gemiddelde leeftijd bij LNH bedraagt in 2015 45 jaar (in 2014 was dit gemiddeld 46 jaar). De 

daling van de gemiddelde leeftijd wordt vooral veroorzaakt door de uitstroom in reorganisatie fase 

2. Van de definitief boventallige medewerkers die uiteindelijk uit dienst zijn gegaan was een aantal 

boven de 50 jaar.  
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In 2015 bestaat 63% uit mannen, 37% uit vrouwen (in 2014 was deze verhouding 62% – 38%). Het 

grootste deel van de medewerkers werkt parttime, te weten 70% (gemiddeld 32 uur per week).  

Het aantal kleine dienstverbanden (< 24 uur) in 2015 is 6. 

Er zijn 5 stagiairs ingezet in 2015. 

 

  
 

Ziekteverzuim 

Doelstelling in 2015 was een ziekteverzuim van maximaal 5,2 %. Het gemiddeld verzuim in 2015 

bedroeg 5,6% (2014: 5,7%). Dit percentage komt vooral door kort verzuim (duur <8 dagen) en 
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langdurig verzuim (duur >42 dagen). Het kort verzuim betreft meestal een griep of verkoudheid. Het 

langdurig verzuim betreft over het algemeen fysieke klachten en is niet werk gerelateerd.  

 

Ter vergelijking het ziekteverzuim % 2015 voor Nederland is 3,7% (t/m het tweede kwartaal). De 

doelstelling voor LNH voor 2016 is opnieuw 5,2%.  

 

Functioneren 

In 2015 is 67,1% (in 2014: 32%) van het totaal te voeren aantal functioneringsgesprekken een verslag 

ingeleverd. Voor de afdeling Gebieden is besloten dat met medewerkers die zijn betrokken in de 

reorganisatie in 2015 (Gebieden 31%) geen gesprek gevoerd wordt.  

 

Doelstelling voor 2015 was dat minimaal 80% van de gesprekken (zonder de uitzondering voor 

Gebieden) wordt gevoerd. Ten opzichte van 2014 is het percentage van de functioneringsgesprekken 

gestegen, maar is het doel van 80% niet gehaald. Dit komt vooral door uitstel van een aantal 

gesprekken. Daarnaast is sprake van nieuwe leidinggevenden binnen een aantal afdelingen, zij 

hebben eerst de gelegenheid gekregen om medewerkers te leren kennen voordat een 

functioneringsgesprek kan worden gepland. Hierdoor bleek het doelpercentage niet haalbaar in 

2015. 

 

Opleidingen 

In 2015 zijn de verplichte herhalingscursussen voor EHBO/BHV gevolgd, 24 medewerkers voor EHBO 

en 4 voor BHV. Binnen Gebieden hebben 5 medewerkers de Permanente Her- en Bijscholing voor 

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gevolgd, 8 medewerkers volgden de Regeling Toetsing 

Geweldsbeheersing BOA (RTGB). 2 medewerkers van de Groenploeg zijn geslaagd voor VCA. Er zijn 5 

persoonlijke coaching trajecten gevolgd. 

 

De totale werkelijke kosten voor Opleidingen bedroegen in 2015 € 23.095,- na aftrek van de 

scholingssubsidies die wij hebben ontvangen. 

 

Nieuwe arbodienst 

In 2015 is de selectieprocedure voor een nieuwe Arbodienst doorlopen voor de 

ziekteverzuimpreventie en begeleiding van medewerkers. De keuze is gevallen op Van Altena & De 

Jongh, een specialist op het gebied van arbodienstverlening uit de regio. 

 

Vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon heeft in 2015 26 meldingen ontvangen. 

 

5.2 Kwaliteit, Arbo en Milieu 2015 

Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) 

Alle locaties van Landschap Noord-Holland zijn bezocht voor onderhoud van de RI&E. Er zijn 14 

werklocaties bezocht waar is gecontroleerd op Arbo en veiligheid, VCA, ISO 9001 en Milieu. Dit heeft 

geleid tot een aantal verbeteringen en aanpassingen op het gebied van veiligheid. 

Arbo voorlichting  

 In oktober verscheen de Arbo Nieuwsbrief met aandacht voor de nieuwe en geactualiseerde Arbo-

procedures. Extra aandacht werd besteed aan interne vrijwilligers, teken/Lyme, klimaat en werken 
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langs de waterkant. 

 

Ongevallenregistratie: Meldingen (bijna) ongevallen en gevaarlijke situaties 2015 bij LNH 

Ongevallencategorie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Totaal aantal meldingen (bijna) ongeval of gevaarlijke situatie 4 9 11 37 19 11 

Waarvan ongevallen met letsel – na behandeling kon worden 

doorgewerkt 

2 2 3 9 8   2 

Waarvan ongevallen met verzuim > 1dag 0 2 0 8 6   3  

 
Ernstig ongeval g.g. g.g. g.g. 1 0   0 

Dodelijke ongevallen 0 0 0 0 0   0 

 

Actualisatie en nieuwe Arboprocedures 

Landschap Noord-Holland stelde twee nieuwe Arbo procedures vast: ‘Alleen Werken’ en 

‘Verplaatsen en Werken op Zee’. Twee bestaande procedures werden geactualiseerd: ‘Gevaarlijke 

Stoffen’ en ‘Machines en Gereedschappen’. 

EHBO en BHV 

 De jaarlijkse herhaling van de BHV cursus en de cursus EHBO vond plaats. Daarnaast hield de BHV in 

maart 2015 een ontruimingsoefening op kantoor Heiloo. Het MT stelde een beleidsnotitie over de 

EHBO vast.  

Er is een start gemaakt voor een BHV procedure bij vaarexcursies en een bedrijfsnoodplan voor Huis 

Leyduin. Doel is om dit samen met een actualisatie van het BHV beleid en het bedrijfsnoodplan 

Heiloo in 2016 af te ronden. 

 

ISO 9001 en VCA* 

Voor de ISO 9001 en VCA* wordt jaarlijks een directiebeoordeling opgesteld. De hoofdpunten uit dit 

verslag staan hieronder vermeld.  

 

Audit 

In februari (vervolgonderzoek) en december (hercertificering) werden tijdens de audit door C-Plus 

certificering voor de ISO 9001 en VCA voor de GP en O&A geen afwijkingen geconstateerd.  

 

Opleiding  

Twee medewerkers slaagden voor het VCA diploma. In 2015 werd een groot aantal interne 

opleidingen en trainingen gegeven. Veel daarvan stonden in het teken van de invoering van de 

Exactmodulen. De interne opleidingen voor de Groenploeg waren gericht op het werken met 

machines, flora en fauna, communicatie en calamiteiten in het veld. 

 

Registratie ter verbetering  

De registratie ter verbetering is samengevoegd met een algehele klachtenregeling (intern en extern) 

binnen Exact. Omdat bleek dat het systeem in Exact onvoldoende werkte, werden ook nog 

registraties in het oude systeem bijgehouden. Voor ISO 9001 zijn 21 verbetervoorstellen 

geregistreerd in 2015.  
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Werkplekinspecties Groenploeg 

  
De werkplekinspectie is een instrument waarbij eigen medewerkers op de werklocatie checken of de 

gestelde regels voor veilig en gezond werken worden nageleefd. 

Ten opzichte van 2013, toen de VCA werd ingevoerd, lopen het aantal geconstateerde 
tekortkomingen bij werkplekinspecties terug. Een hardnekkig terugkerende tekortkoming (waardoor 
het cijfer van 2015 weer hoger uitkwam) betreft het niet op orde hebben van de EHBO koffer. Dit is 
in 2015 aanleiding geweest voor maatregelen bij de Groenploeg waarmee geborgd wordt dat de 
EHBO koffers altijd in orde zijn. Verwacht wordt dat in 2016 de tekortkomingen hierdoor weer zullen 
dalen. 
 
Leveranciersbeoordeling 

Naar aanleiding van opmerkingen uit de externe audit hebben we de leveranciersbeoordeling 

aangepast. Nieuwe leveranciers worden in een aparte lijst bijgehouden. Is een eerste leverantie 

voldoende dan wordt de leverancier toegevoegd aan de lijst van vaste leveranciers. De beoordeling 

is toegevoegd aan de projectevaluatie waardoor er een actueler beeld is van de kwaliteit van de 

leveranciers. Twee leveranciers werden matig beoordeeld. Met deze leveranciers worden geen 

zaken meer gedaan.  

 

VGM inkoopspecificaties 

Het gebruik van materiaal en materieel heeft een belangrijke invloed op de veiligheid en gezondheid 

van de medewerkers van Landschap Noord-Holland. De VGM (veiligheid, gezondheid en milieu)-

medewerker bepaalt in overleg met de KAM coördinator of het materieel aan de eisen van 

Landschap Noord-Holland voldoet. Deze eisen worden vastgelegd in de VGM inkoopspecificaties. 

Deze VGM inkoopspecificaties worden jaarlijks geactualiseerd.  

 
Opleveringen bij O&A en GP 

Geconstateerd is dat LNH opleveringen nog niet volledig en eenvormig uitvoert. In 2016 pakken we 

dit op.  

 

Het Klanttevredenheidsonderzoek is in 2015 ondergebracht in Exact. Het systeem werd in het 3de 

kwartaal operationeel, waardoor het aantal binnengekomen reacties te gering is om een goed beeld 

te geven. In 2016 volgt weer een overzicht van de klanttevredenheidsonderzoeken. 

 

Projectevaluaties 

 In 2015 voerden we een nieuw systeem in. Er lopen standaard evaluaties via Exact bij het afsluiten 

van een project. Binnen de afdeling O&A en GP worden enkele projecten in concrete casussen 

geëvalueerd. Bij medewerkersbijeenkomsten worden successen gevierd. Door wijzigingen in het 

systeem zijn er onvoldoende gegevens om een goed overzicht te geven. 

 

•54 inspecties

•18 geconstateerde tekortkomingen2013

•48 inspecties

•9 geconstateerde tekortkomingen2014

•42 inspecties

•14 geconstateerde tekortkomingen2015
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Documentmanagement 

In 2015 is het documentmanagement en -beheer geïmplementeerd in Exact. Er is een stroomschema 

opgesteld voor het projectenproces. In het stroomschema is aangegeven welke documenten voor de 

projecten moeten worden geregistreerd. 
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6 Verantwoordingsverklaring 
 

Inleiding 

De Raad van Toezicht en het Bestuur leggen in deze verklaring verantwoording af over drie voor haar 

algemeen geldende principes: 

 Binnen de organisatie dient de functie van ‘toezichthouder’ duidelijk gescheiden te zijn van 

het ‘besturen’, dan wel van de ‘uitvoering’ 

 De organisatie dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen zodat 

effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstelling 

 De organisatie streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht 

voor de informatieverschaffing en inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. 

Onderscheid toezicht, besturen en uitvoeren  

Zoals in de inleiding aangegeven, is gekozen voor een - in de statuten verankerd - overzichtelijk en 

helder onderscheid in het toezicht door de Raad van Toezicht (die het bestuur daarnaast ook 

adviseert en ondersteunt) en het bestuur door de directeur. 

 

De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de opstelling van het beleid en de uitvoering van 

het werk zoals neergelegd in het Meerjarenbeleidsplan (MBP) en de daarmee verbonden jaarlijkse 

afspraken bij de vastgestelde begroting. De directeur is daarbij gebonden aan het directiestatuut.  

 

De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun toezichtstaak voor drie jaar. Er is een rooster van 

aftreden vastgesteld.  

 

Ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht functioneert een Financiële 

Commissie bestaande uit drie leden van de RvT. De Financiële Commissie bereidt de financiële 

paragraaf voor ten behoeve van een verantwoorde en effectieve bespreking in de RvT. De directeur 

en controller brengen de conceptnotities in en geven toelichting en verantwoording op en over de 

gemaakte keuzes. Aandacht behoevende kwesties of noodzakelijke afwegingen worden in de 

Financiële Commissie (voor)besproken. Ook is er tijd om van gedachten te wisselen en een 

gezamenlijk beeld te vormen over het korte - en lange termijn financiële beleid van Landschap 

Noord-Holland. 

Uiteindelijke besluiten en goedkeuringen m.b.t. de financiële paragraaf worden genomen in de RvT. 

 

Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht. De 

voorzitter plus een lid uit de RvT houden de jaarlijkse functioneringsgesprekken en het jaarlijkse 

beoordelingsgesprek met de directeur. 

 

Onderdeel van de controle op toezicht, bestuur en uitvoering vormt tevens een zelfevaluatie van de 

RvT. Deze door een onafhankelijke partij op te stellen evaluatie zorgt voor een betrouwbaar beeld 

over het functioneren en effectiviteit van haar leden en samenwerking. De eerstvolgende evaluatie 

staat voor 2016 gepland. 
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Bezoldiging 

De Raad van Toezicht verricht haar werk onbezoldigd. Leden worden via een open procedure 

geworven. In de bestuursreglementen bij de statuten is een profiel Raad van Toezicht opgenomen. In 

2015 zijn twee nieuwe leden aangetreden binnen de RvT. 

 

De functie van directeur is gewaardeerd op basis van de functiewaarderingsmatrix uit de CAO Bos en 

Natuur. Het salaris is, binnen de vastgestelde salarisschalen, bij aanname door de Raad van Toezicht 

vastgesteld. Landschap Noord-Holland werkt niet met variabele beloningen of bonussen. 

 

Effectiviteit en efficiency van bestedingen 

Van groot belang voor zicht op effectiviteit en doelmatigheid van de stichting zijn naast het 

jaarverslag en de jaarrekening de financiële rapportages en de halfjaarlijkse rapportage die in de 

Raad van Toezicht worden besproken. Binnen 2015 is de planning en control cyclus verdergaand 

geprofessionaliseerd en is een meer uniforme en inzichtelijke rapportage opgesteld die op 

maandelijkse basis LNH de noodzakelijke inzichten geeft. 

 

Ter voorbereiding op de vaststelling van de jaarrekening heeft de Financiële Commissie overleg met 

de accountant.  

 

Binnen de organisatie is veel aandacht voor de wensen van managers en projectleiders in het 

dagelijks gebruik van het ERP systeem (Exact). In 2015 zijn beperkte ontwikkelingen doorgevoerd om 

de efficiëntie in gebruik te verbeteren. Voor 2016 staat met name de migratie van de 

Beschermersadministratie naar Exact centraal als laatste onderdeel binnen de standaard inrichting. 

 

Doelbestedingspercentage, kostenpercentage fondsenwerving en kostenpercentage beheer en 

administratie 
 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2015  2015  2014 

      

Bestedingen aan doelstellingen / totale baten 79,1%  84,8%  96,1% 

      

Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 84,9%  84,8%  80,7% 

      

Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 6,4%  27,7%  9,4% 

      

Kosten beheer en administratie / totale lasten 13,8%  11,6%  18,0% 

 

De kosten van fondsenwerving blijven binnen de norm van het CBF. 

 

 

Treasury – beleggingsbeleid 

In 2015 zijn er geen beleggingen meer verricht. De beleggingen zijn ten gunste van operationele 

liquiditeit beëindigd. Binnen het meerjarenbeleidsplan zal worden bezien of nieuwe beleggingen 

mogelijk en wenselijk worden geacht. Het risicoprofiel dient laag te zijn en het doel is dat het 

rendement een bijdrage levert aan de exploitatie.  
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Reservebeleid 

Het beleid ten aanzien van de functie en de omvang van het eigen vermogen is dat het eigen 

vermogen dient om de vaste activa, benodigd voor het realiseren van de doelstellingen, te 

financieren. Daarnaast dient het vermogen om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen in 

geval dat inkomstenbronnen, al dan niet tijdelijk, tekort schieten en om de slagvaardigheid in het 

opereren van de stichting te verzekeren. De norm voor de gewenste omvang van de 

continuïteitsreserve is gebaseerd op 10% van de gemiddelde begrote baten voor de komende vier 

jaren.  

Gebaseerd op de meerjarenbegroting 2013-2017  is de gewenste omvang € 931. Op basis van de CBF 

norm, 1.5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie, bedraagt de maximale toegestane 

continuïteitsreserve €  11.856. Per balansdatum is de continuïteitsreserve toereikend.  

Voorts heeft de stichting bestemmingsfondsen gevormd door giften die zijn ontvangen naar 

aanleiding van acties onder onze Beschermers met een specifiek doel. 

 

Personeel 

Iedere drie jaar wordt een medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Het volgende 

MTO vindt plaats in 2017. Het onderzoek heeft tot doel te meten of Landschap Noord-Holland een 

aantrekkelijke werkgever is voor haar medewerkers op het gebied van onder meer personeelsbeleid, 

arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, communicatie en de organisatie. 

 

Elk jaar vinden functioneringsgesprekken plaats tussen medewerkers en leidinggevenden met als 

doel de medewerkers optimaal te kunnen blijven inzetten en hen te stimuleren zich te blijven 

ontwikkelen.  

 

Omgang met belanghebbenden 

Landschap Noord-Holland streeft naar een open dialoog met belanghebbenden die zijn onder te 

verdelen in vrijwilligers en medewerkers, Beschermers, schenkers, relaties, bedrijven, Vrienden, 

overheden, semioverheden, particulieren, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs en hun 

organisaties en andere betrokkenen. 

 

De Raad van Toezicht hecht zeer aan een verantwoording middels een helder jaarverslag en 

jaarrekening aan o.a. de subsidiegevers, donateurs (Beschermers) en sponsors (Vrienden). Naast dit 

jaarverslag wordt op de website van Landschap Noord-Holland een publieksjaarverslag gepubliceerd.  

Bestuurlijk en ambtelijk overleg met de provincie Noord-Holland en andere overheden vindt 

veelvuldig plaats. 

 

Om externe belanghebbenden goed van dienst te kunnen zijn, is allereerst een goed intern 

functioneren wezenlijk. Het medewerker tevredenheidsonderzoek, scholing, afdelingsoverleg, 

medewerkersoverleg, leidinggevendenoverleg e.d., zijn daarbij belangrijke middelen. De externe 

waardering voor het werk wordt immers sterk bepaald door de contacten van de medewerkers bij 

het uitvoerende werk voor waterschappen, provincie, gemeenten en particulieren. 

 

Naast het jaarverslag en de publieksversie daarvan wordt met alle doelgroepen gecommuniceerd via 

onze website, social media en ons kwartaaltijdschrift ‘Landschap Noord-Holland’. Daarnaast is de 

organisatie vijf dagen per week bereikbaar via onze Front Office in Heiloo. Tenslotte zoekt Landschap 

Noord-Holland veelvuldig de publiciteit via o.a. persberichten en interviews.  
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Landschap Noord-Holland wordt door leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd in de 

besturen van de beide koepelorganisaties waarbij zij is aangesloten, De12Landschappen en 

Landschapsbeheer Nederland. 

 

De vele professionele contacten van medewerkers van het Landschap met andere organisaties 

vinden plaats via structurele overleggen en bilaterale contacten. 

 

Van grote betekenis is het gevoel van onderlinge betrokkenheid tussen de meer dan 9.000 

vrijwilligers en de organisatie. 

 

Klachtenprocedure  

Eind 2014 werd de nieuwe klachtenprocedure geïntroduceerd. Hiertoe werd binnen Exact de 

registratie ter verbetering samengevoegd met een algehele klachtenregeling (intern en extern). De 

vernieuwde klachtenprocedure borgt dat eventuele klachten correct worden afgehandeld en benut 

om projecten en processen te verbeteren. 

  



 

 Jaarverslag 2015  43 

7 Jaarrekening 
Jaarrekening 

 

• Balans per 31 december verslagjaar (na resultaatbestemming) 

• Staat van baten en lasten over verslagjaar 

• Resultaatbestemming verslagjaar 

• Kasstroomoverzicht 

• Toelichting 

• Toelichting op de balans 

• Reserves en fondsen 

• Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Overige gegevens 

 

• Bestemming resultaat 

• Controleverklaring  

  



7.1 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

31-12-2015 31-12-2014

ACTIVA € €

(*1000)

Immateriële vaste activa 139                   271                   

Materiële vaste activa 1.400               1.600               

Financiële vaste activa 63                     69                     

1.602               1.940               

Voorraden 88                     27                     

Vordering en overlopende activa 3.129               2.908               

Effecten -                   917                   

Liquide middelen 5.620               3.547               

8.837               7.399               

Totaal 10.439             9.339               

PASSIVA
(*1000)

Reserves en fondsen

- reserves

  continuïteitsreserve 2.286               1.398               

  bestemmingsreserve 2.581               1.537               

4.867               2.935               

- fondsen

  bestemmingsfondsen 767                   266                   

5.634               3.201               

Voorzieningen 308                   587                   

Langlopende schulden 158                   158                   

Kortlopende schulden 4.339               5.393               

Totaal 10.439             9.339               
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7.2 Staat van baten en lasten over 2015

Werkelijk Begroot Aangepast

2015 2015 2014

BATEN
(*1000)

- Baten eigen fondsenwerving 1.851             1.237             1.541             

- Baten uit acties van derden 1.125             1.125             1.125             

- Subsidies van overheden 4.351             3.974             4.098             

- Baten uit beleggingen 57                   10                   80                   

- Overige baten 2.456             3.091             2.606             

9.840             9.437             9.450             

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

- Duurzaam beheer 5.077             5.682             6.055             

- Onderzoek en advies 1.892             1.691             1.724             

- Maatschappelijke verankering 819                631                1.305             

7.788             8.004             9.084             

Werving baten

- Kosten eigen fondsenwerving 118                343                145                

- Kosten acties derden -                 -                 -                 

- Kosten verkrijging subsidies -                 -                 -                 

overheden

- Kosten van beleggingen -                 -                 -                 

118                343                145                

Beheer en administratie

- Kosten beheer en administratie 1.265             1.090             2.028             

Som der lasten 9.171             9.437             11.257           

Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering 669                -                 1.807-             

- Bijzondere baten voorgaande boekjaren 1.764             -                 175                

Resultaat na bijzonder baten 2.433             -                 1.632-             
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7.3 Resultaatbestemming

Resultaat 2.433             

(*1000)

Toevoeging aan continuïteitsreserve in verband met positief resultaat 2015 1.659-             

Onttrekking aan continuïteitsreserve ten behoeve reserve in erfpacht uitgegeven vastgoed 771                

Toevoeging aan bestemmingsreserve doelbesteding 30-                   

Onttrekking aan bestemmingsreserve doelbesteding 60                   

Toevoeging aan bestemmingsreserve beheer gebieden 206-                

Ontrekking aan bestemmingsreserve beheer gebieden 63                   

Toevoeging aan bestemmingsreserve in erfpacht uitgegeven vastgoed vanuit continuïteitsreserve 771-                

Toevoeging aan bestemmingsreserve in erfpacht uitgegeven vastgoed vanuit verkoop Leidsevaart Heemstede 160-                

Toevoeging aan bestemmingsfonds vanuit herrubricering 634-                

Onttrekking aan bestemmingsfonds 133                

2.433-             

De oorsprong van dit resultaat 2015 is als volgt te verdelen:

Toevoeging reserves vanuit exploitatie 2015 195-                

Toevoeging reserves vanuit bijzondere baten 2015 474-                

Toevoeging reserves wegens bijzondere baten voorgaande jaren 1.764-             

2.433-             
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7.4 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en in het 

benutten van die geldmiddelen in hetzelfde boekjaar. Voorts is het kasstroomoverzicht opgesteld op basis van de indirecte

methode, waarbij kasstromen uit hoofde van de interest en dividend zijn gerangschikt onder de kasstromen uit

operationele activiteiten. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende
effecten.

Kasstroom uit operationele activiteiten
(*1000) 01-01-2015  t/m  31-12-2015 01-01-2014  t/m  31-12-2014

Bedrijfsresultaat (na bijzondere baten) 2.433             1.632-             

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 372                428                

Mutaties voorzieningen 279-                19-                   

Mutaties werkkapitaal:

- afname / toename voorraad 61-                   1                     

- afname / toename vorderingen 696                724                

- afname / toename kortlopende schulden 1.054-             2.037             

419-                2.762             

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.107            1.539            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa 30                   178-                

Investeringen in materiële vaste activa 64-                   59-                   

Investeringen in financiële vaste activa -                 37                   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 34-                  200-                

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Afname / Toename langlopende schulden -                 158                

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -                158                

NETTO KASSTROOM 2.073             1.497             

(*1000) 01-01-2015  t/m  31-12-2015 01-01-2014  t/m  31-12-2014

Saldo liquide middelen per 1 januari 3.547             2.050             

Saldo liquide middelen per 31 december 5.620             3.547             

2.073             1.497             
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7.5 Toelichting

Toelichting algemeen

De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn Fondsenwervende instellingen (RJ 650), uitgevaardigd

door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Foutenherstel

In de jaren tot en met 2014 werden de gelden ontvangen voor het beheren van terreinen gepresenteerd als lang vreemd 

vermogen. Bij herbeoordeling is Stichting Landschap Noord Holland echter van mening dat deze gelden zijn ontvangen 

voor een specifieke bestemming en derhalve gepresenteerd dienen te worden als bestemmingsreserve onder het 

eigen vermogen. Deze herrubricering is conform Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 150 Foutenherstel verwerkt en de 

vergelijkende cijfers over 2014 zijn als volgt aangepast:

(*1000) Vergelijkend cijfer 2014 Jaarrekening 2014

Langlopende schulden

stand per 1 januari 158                1.635             

Bestemmingsreserve

stand per 1 januari 1.537             60                   

Mutatie bestemmingsreserve

via staat van baten en lasten 175                -                 

Totale invloed op het eigen vermogen per 31 december 2014 bedraagt € 1.477 en resultaat 2014 € 175

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 

voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste foutenherstel zoals is opgenomen in de desbetreffende paragraaf.

Zover nodig zijn de vergelijkende cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat 

uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, 

omvang of het incidentele karakter van de post.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de de directie van 

Stichting Landschap Noord-Holland zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

 jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in vereiste inzicht noodzakelijk is, 

is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaand van de continuïteitsveronderstelling.

Alle in de toelichting vermelde bedragen zijn een veelvoud van € 1.000.
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Toelichting algemeen

Grondslagen voor waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde dan wel op basis

van de aanschafwaarde.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzonder waardeverminderingen.
De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa

Natuurterreinen en opstallen

Deze worden nagenoeg geheel gefinancierd met aankoopsubsidies van het Rijk en de Provincie, hebben geen of zelfs een 

negatieve opbrengstwaarde en worden gezien het bijzonder karakter P.M. gewaardeerd.

Gebouwen, machines en installaties en overige materiële vaste activa

De minimum investeringsgrens van activa betreft een aaschafwaarde van € 5, voor zover het niet gedekt uit projectbijdragen

en/of projectsubsidies en worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen op basis

van te verwachten gebruiksduur.

Onderhoudskosten worden in principe geactiveerd. Voor de afschrijvingen worden de volgende termijnen in acht genomen

gebouwen 10, 15 of 25 jaar

inventaris 3, 5 of 10 jaar

vervoermiddelen 2, 5 of 10 jaar

data- en telecommunicatie 3 of 5 jaar

verbouwingen 6 jaar

machines (incl. boten en tractoren) 3, 5, 10 of 20 jaar

gebouwen in ontwikkeling 10 jaar

Financiële vaste activa

(Afgekochte) landinrichtingsrente wordt geactiveerd tegen de afkoopsom of restwaarde, verminderd met lineaire afschrijving

op basis van te verwachten gebruiksduur en verminderd met eventuele subsidies ter zake.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Een eventuele voorziening voor incourantheid wordt hierop in

mindering gebracht.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op kostprijs, een eventuele voorziening voor mogelijke on-

inbaarheid wordt hierop in mindering gebracht.

Effecten

Effecten worden tegen beurswaarde gewaardeerd. Het vermogen wordt belegd conform de richtlijen van de VFI en het 

reglement van het CBF-keurmerk.

Jaarverslag 2015 49



Toelichting algemeen

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk

zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen

over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van 

het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Onderhanden projecten

De projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden verwerkt als baten en lasten in de

staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum ('percentage of completion-methode with

zero profit). Verwachte verliezen op het onderhanden project worden onmiddellijk in de winst-en verliesrekening als last 

verwerkt. De mate waarin het onderhanden project is gerealiseerd, wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum

gemaakte projectkosten en- opbrengsten. 

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden in een voorziening voor reorganisatie opgenomen welke wordt gewaardeerd tegen 

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Grondslagen voor waardering

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Baten

Bijdragen van beschermers hebben betrekking op een kalenderjaar. Nieuwe beschermers die zich voor 1 september

aanmelden, worden geacht het gehele lopende kalenderjaar beschermer te zijn. Nieuwe aanmeldingen na 1 september
worden beschouwd als vooruit ontvangen voor het komende kalenderjaar.

Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld waarbij voor

lopende nalatenschappen per jaareinde een betrouwbare schatting wordt gemaakt en deze verantwoord wordt als bate en

vordering uit nalatenschappen.

Lasten

Kosten zijn zo direct mogelijk toegerekend aan de doelstellingen, werving baten en beheer en administratie. De kosten van

het secretariaat, financiële administratie & planning en control en personeelszaken zijn volledig toegerekend aan beheer

en administratie. De loonkosten van de directie zijn voor de helft toegerekend aan de doelstellingen, de overige helft is

toegerekend aan Duurzaam Beheer en voor de helft aan Onderzoek en Advies. Algemene automatiseringskosten zijn op basis

van het aantal werkplekken toegerekend. Algemene huisvestingskosten en algemene facilitaire kosten zijn toegerekend

op basis van FTE's. De loonkosten van de eigen fondsenwerving betreffen de loonkosten van de interne marketeer en de

helft van de loonkosten van de fondsenwerver. De andere helft van de loonkosten van de fondsenwerver zijn toegerekend

aan de kosten werving baten inzake subsidies.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft de

instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT
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7.6 Toelichting op  de balans

Immateriële vaste activa

(*1000)

Boek- Aan- Desinves- Afschrij- Boek-

waarde schaffingen teringen vingen waarde

1 januari 2015 2015 2015 31 december

271                -                 30                   102                139                

271                -                 30                   102                139                

Materiële vaste activa

(*1000)

Natuurterreinen

Verwervingen boekjaar:

Zuiderveen (0,52 ha) 15                   

Achterstallig onderhoud 12                   

Overige aan- en verkoopkosten 2                     

29                   

Financiering aankopen

Aankoopsubsidie -                 

Opbrengst uit eigen terreinen -                 

Eigen bijdrage ten laste van bestemmingsfonds 29                   

29                   

29                   

Ultimo boekjaar heeft Landschap Noord-Holland 4.286 ha in eigendom (2014: 4.240 ha).
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Toelichting op de balans

Gebouwen, machines en installaties en overige materiële vaste activa

(*1000)

Machines Overige 

en materiële

Gebouwen Installaties vaste activa Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari: 954                512                134                1.600             

954                512                134                1.600             

Aanschaffingen -                 84                   -                 84                   

Desinvesteringen -                 20                   -                 20                   

Afschrijvingen 69                   136                59                   264                

Stand per 31 december 885                440                75                   1.400             

Cumulatieve aanschaffingswaarde 1.745             1.394             1.166             4.305             

Cumulatieve afschrijvingen en overige waarde-

verminderingen per 31 december 860                954                1.091             2.905             

Stand per 31 december 885                440                75                   1.400             

De overige materiële vaste activa bestaan uit kantoorinventaris, soft- en hardware en vervoermiddelen. Onder de machines

en installaties vallen ook boten.

Financiële vaste activa

(*1000)

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Afgekochte landinrichtingsrente 63                   69                   

63                   69                   

Afgekochte landinrichtingsrente

In 2000 en 2005 is een jaarlijks verschuldigde landinrichtingsrente (of ruilverkavelingsrente) afgekocht. Het hiermee gemoeide

bedrag wordt in het jaar lineair afgeschreven. Eventueel te ontvangen subsidies woren in mindering op de boekwaarde gebracht.

LNH is voornemens de landinrichtingsrente per 1 januari 2017 af te kopen. Deze afkoopsom is per 31 december opgenomen

onder de afkopen/vermeerderingen. Onder de overige schulden op lange termijn is het afkoopbedrag per einde boekjaar opgenomen.

Afgekochte landinrichtingsrente 393                

2006 ontvangen subsidie 196-                

197                

Cumulatieve afschrijvingen 128-                

Stand per 1 januari 69                   

Afkopen / vermeerderingen -                 

Afschrijvingen 6-                     

Stand per 31 december 63                   
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Toelichting op de balans

Voorraden

De winkelvoorraad betreft artikelen ten behoeve van de directe verkoop in de webwinkel.

Vorderingen en overlopende activa

(*1000)

31-12-2015 31-12-2014

Beheersubsidie Rijk en Provincie 1.801             1.841             

Debiteuren 583                675                

Nalatenschappen 254                -                 

Overige vorderingen en vooruitbetaalde posten 491                392                

3.129             2.908             

Inbegrepen in het bedrag ad € 1.801 met betrekking tot de beheersubsidie Rijk en Provincie is in het kader van het subsidie-

stelsel Natuur en Landschapsbeheer, onderdeel Natuurbeheer over 2015 een vordering opgenomen van € 1.462.

Vorderingen en overlopende activa

(*1000)

De normverhouding tussen de vastrentende waarden en aandelen is per eind 2015 00:00, ultimo 2014 was de verhouding 99:01.

In juni van dit boekjaar is de effectenportefeuille geliquideerd.

31-12-2015 31-12-2014

Obligaties -                 907                

Aandelen ter beurze genoteerd -                 10                   

-                 917                

Obligaties

Stand per 1 januari 907                

Aankopen -                 

Verkopen 907-                

Gerealiseerd koersresultaat -                 

Ongerealiseerd koersresultaat -                 

-                 

Aandelen ter beurze genoteerd

Stand per 1 januari 10                   

Aankopen -                 

Verkopen 12-                   

Gerealiseerd koersresultaat 2                     

Ongerealiseerd koersresultaat -                 

-                 

-                 
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Toelichting op de balans

De omvang en het resultaat op effecten over de afgelopen 5 jaar is als volgt:

(*1000)

2015 2014 2013 2012 2011

Omvang effecten -                 906                906                2.345             3.308             

Netto beleggingsresultaat 13                   37                   142                180                21-                   

Rentebaten overig 43                   41                   26                   97                   60                   

Het resultaat uit beleggingen is als volgt te specificeren

2015 2014 2013 2012 2011

Couponrente obligaties 11                   26                   29                   31                   31                   

Dividend aandelen 1                     1                     21                   45                   78                   

Gerealiseerd vastrentende waarden 2                     -                 3-                     -                 73                   

Gerealiseerd koersresultaat aandelen -                 -                 111                19-                   -                 

Ongerealiseerd koersresultaat vastrentende

waarden -                 12                   3-                     54                   144-                

Ongerealiseerd koersresultaat aandelen -                 1-                     6-                     73                   58-                   

Bruto resultaat uit beleggingen 14                   38                   149                184                20-                   

Kosten beleggingen 1-                     1-                     7-                     4-                     1-                     

Netto beleggingsresultaat 13                   37                   142                180                21-                   

Rendement beleggingen 1% 4% 9% 6% -1%

Vastrentende waarden

Huidige portefeuille

waarde % totaal strategisch minimum maximum

Aandelen -                 1% 20% 10% 30%

Obligaties -                 99% 70% 60% 80%

Ledencertificaten -                 0% 10% 0% 20%

Liquiditeiten -                 0% 0% 0% 5%

-                 100% 100%

Liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Asset mix
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7.7 Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

(*1000)

De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico's op korte en middellange termijn af te dekken

Stand per 1 januari 1.398             

Toevoeging via resultaatbestemming 1.659             

Onttrekking via resultaatbestemming 771-                

Stand per 31 december 2.286             

De norm voor de gewenste omvang van de continuïteitsreserve is gebaseerd op 10% van de gemiddelde begrote baten voor

de komende vier jaren. Aankoopsubsidies voor natuurterreinen worden buiten de berekening gehouden.

Op basis van de CBF norm, 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie bedraagt de maximale toegestane

continuïteitsreserve € 11.856.

Bestemmingsreserve

(*1000)

31-12-2015 31-12-2014

Bestemmingsreserve doelbesteding 30                   60                   

Bestemmingsreserve beheer gebieden 1.620             1.477             

Bestemmingsreserve in erfpacht uitgegeven vastgoed 931                -                 

2.581             1.537             

Bestemmingsreserve doelbesteding

De omvang van deze reserve wordt bepaald door de door het bestuur specifiek benoemde en door de Raad van Toezicht 

goedgekeurde maar nog niet geëffectueerde ontrekkingen passend binnen de doelstelling van de organisatie.

De bestemmingsreserve betreft geen verplichting.

Het verloop van deze post is als volgt:

(*1000)

Stand per 1 Toevoeging Ontrekking Stand per 31

januari december

Uitkijkpunt Fort Krommeniedijk -                 30                   -                 30                   

Projecten landgoederen Zuid-Kennemerland 60                   -                 60                   -                 

60                   30                   60                   30                   

In Zuid-Kennemerland beheert Landschap Noord-Holland de Buitenplaats Leyduin. Een beeldbepalend pand (het Juffershuis)

wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming. De onttrekking in het boekjaar heeft in zijn geheel hierop betrekking.
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7.7 Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve beheer gebieden

Gekozen is voor een herrubricering van de ontvangen gelden voor het beheer van specifieke gebieden.

Onder de schulden op lange termijn stond per 31 december 2014 een onderhoudsverplichting natuurterreinen opgenomen 

voor € 1.477. Deze onderhoudsverplichting bedroeg per einde boekjaar € 1.620. Het karakter van deze verplichting maakt

dat deze beter onder de bestemmingsreserve verantwoord kan worden.

Na resultaatbestemming is dit bedrag verantwoord onder de bestemmingsreserve beheer gebieden.

Het verloop van deze post is als volgt:

(*1000)

Stand per 1 Toevoeging Onttrekking Stand per 31

januari december

Gebied Uithoorn 127                -                 -                 127                

Gebied Oosterbos 164                -                 -                 164                

Gebied Maantjesland 184                -                 -                 184                

Gebied Heemstede 21                   -                 -                 21                   

Gebied Legmeer 20                   -                 20                   -                 

Gebied Groene Driehoek 66                   -                 -                 66                   

Gebied Ilperveld 580                26                   -                 606                

Gebied Nieuwland van Stam 25                   -                 -                 25                   

Gebied Haarlemmerringvaart 150                -                 37                   113                

Gebied Lange Bretten 140                -                 6                     134                

Zeetoegang IJmond (compensatiemaatregel) -                 180                -                 180                

1.477             206                63                   1.620             

Bestemmingsreserve in erfpacht uitgegeven vastgoed

Het verloop van deze post is als volgt:

(*1000)

Stand per 1 Toevoeging Onttrekking Stand per 31

januari december

Wildrijk -                 142                -                 142                

Tuinderswoning Leyduin -                 303                -                 303                

Vogelenzangseweg 41, Vogelenzang -                 326                -                 326                

Leidsevaartweg 51, Heemstede -                 160                -                 160                

-                 931                -                 931                

Per 31 december 2014 was besloten de bestemmingsreserve in erfpacht uitgegeven vastgoed op te heffen om de continuïteits-

reserve aan te vullen. Het resultaat over 2015 geeft de mogelijkheid om deze reserve weer te herstellen.

Deze reservering is gevormd vanuit de ontvangen bedragen voor de opstallen op de in erfpacht uitgegeven grond.

Deze reserve geeft de Stichting het vertrouwen haar recht van eerste koop zonder meer te kunnen uitoefenen.

Jaarverslag 2015 56



Reserves en fondsen

Bestemmingsfonds (door derden bepaald)

(*1000)

Het bestemmingsfonds (door derden bepaald) wordt gevormd door giften die zijn ontvangen naar aanleiding van acties onder

de beschermers met een specifiek doel en door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Stand per 1 Toevoeging Onttrekking Stand per 31

januari december

Plan Rietzanger nabij Heiloo 38                   -                 -                 38                   

Aankoop en inrichting natuurterreinen 64                   564                93                   535                

Stinsenplanten 5                     -                 1                     4                     

Strijkmolens 30                   -                 3                     27                   

Help de weidevogels 46                   1                     1                     46                   

Inventarisatie gierzwaluwen in NH 16                   -                 3                     13                   

Vrienden van Leyduin 40                   5                     1                     44                   

Razende Bol 27                   -                 6                     21                   

Wandelvriend -                 7                     2                     5                     

Restauratie juffershuis (Buitenplaats Leyduin) -                 25                   4                     21                   

Plaggen Heitje van Katham -                 32                   19                   13                   

266                634                133                767                

Voorzieningen

(*1000)

31-12-2015 31-12-2014

Voorziening groot onderhoud gebouwen 241                280                

Voorziening Juffershuis (Buitenplaats Leyduin) -                 307                

Voorziening terreinbeheer 67                   -                 

308                587                

Voorziening groot onderhoud gebouwen

(*1000)

2015 2014

Stand per 1 januari 280                299                

Onttrekkingen boekjaar 52-                   89-                   

228                210                

Dotatie voorziening onderhoud gebouwen 86                   70                   

Voorziening groot onderhoud < 1 jaar 73-                   -                 

Stand per 31 december 241                280                
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Voorzieningen

Voorziening Juffershuis (Buitenplaats Leyduin)

(*1000)

2015 2014

Stand per 1 januari 307                307                

Onttrekkingen boekjaar 307-                -                 

-                 307                

Dotatie voorziening Juffershuis -                 -                 

Stand per 31 december -                 307                

De voorziening Juffershuis is vrijgevallen ten gunste van de continuïteitsreserve vanwege afdoende

financiering voor de geplande restauratie.

Voorziening terreinbeheer

(*1000)

2015 2014

Stand per 1 januari -                 -                 

Onttrekkingen boekjaar -                 -                 

-                 -                 

Dotatie voorziening terreinbeheer 67                   -                 

Stand per 31 december 67                   -                 

De voorziening terreinbeheer is opgenomen ten behoeve van de non-cyclische beheerkosten.

Schulden op de lange termijn

(*1000)

31-12-2015 31-12-2014

Ruilverkavelingsrente 158                158                

158                158                
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Overige 

Schulden op de korte termijn

(*1000)

31-12-2015 31-12-2014

Crediteuren 555                639                

Omzetbelasting 83                   75                   

Pensioenpremies 81                   110                

Loonheffing en sociale verzekeringspremies 120                133                

Onderhanden projecten 834                732                

Vooruit ontvangen posten 1.123             1.019             

Aankoopsubsidies Rijk en Provincie 87                   517                

Vakantiegeld- en dagenreservering 385                473                

Subsidie Landschapselementenregeling en 475                398                

soortenbescherming

Vaartoeslag 260                290                

Reorganisatiekosten 75                   672                

Voorziening groot onderhoud < 1 jaar 73                   -                 

Overige kortlopende schulden 188                335                

4.339             5.393             

Onderhanden projecten

In 2015 zijn de vooruit ontvangen subsidies en bijdragen hoger dan de gemaakte kosten (conform 2014). 

Er is een voorziening onderhanden projecten gevormd voor een project dat in 2016 wordt afgerond, waarbij 

we een verlies verwachten van € 27.

Het saldo onderhanden projecten bestaat uit een debetsaldo van € 223  (2014: € 272) en een creditsaldo van € 1.030

(2014: € 1.004)

Het debetsaldo bestaat voor € 51 uit vooruitbetaalde kosten voor het project Informatiepanelen duinen.

Het restant van het debetsaldo bestaat uit meerdere projecten waarvoor kosten zijn vooruitbetaald.

Het gaat hier om saldi lager dan € 30.

Het creditsaldo bestaat uit vooruit ontvangen bedragen voor onder andere de projecten

Herstel Petgaten Ilperveld (€ 130), Kwelderherstel Balgzand (€ 113), Leybeek en graslanden (€ 100),

Zandpolder fase 2: Beheer & Monitoring (€ 89), Monitoring SNL particulieren voor provincie Noord-Holland (€ 83)

en Herijking en uitvoeringsprogramma IPV (€ 52).

Aankoopsubsidies Rijk en Provincie

Een bedrag van € 413 is per einde boekjaar in het resultaat vrijgevallen en toegevoegd aan het bestemmingsfonds

aankoop en inrichting Natuurterreinen.

Vooruit ontvangen posten

Dit betreft voornamelijk vooruit ontvangen gelden inzake subsidies (€ 996) en bijdragen beschermers.

Voorziening groot onderhoud kortlopend

Per 31 december 2015 is de kortlopende verplichting inzake het groot onderhoud van gebouwen onder de

kortlopende schulden opgenomen.
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Overige 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het totaal van niet in de balans opgenomen verplichtingen betreffende de huur en leasecontracten bedraagt € 665.

Een bedrag van € 222  heeft betrekking op 2016.

De leaseovereenkomsten hebben betrekking op kopieerapparaten en lopen door tot 2020. De huurovereenkomsten hebben

betrekking op het pand in Heiloo (overeenkomst eindigt per eind oktober 2020). Het kantoor gebieden Noord, genaamd  

Helderse Vallei' (onbepaalde tijd) heeft een opzegtermijn van 6 maanden. Het kantoor van de Groenploeg Amsterdam 

(bepaalde tijd) heeft een looptijd tot en met augustus 2017 . Het huurcontract van het kantoor van Groenploeg Zuid wordt

steeds vanaf mei met een jaar verlengd. Het huurcontract voor Groenploeg Noord loopt tot juni 2023, met een opzegtermijn

van 12 maanden.

De toegezegde projectsubsidies en de hieruit voortvloeide veprlichtingen zijn niet in de balans verwerkt.

In 2011 heeft de EC goedkeuring verleend aan een nieuwe subsidieregeling voor natuurbeschermingsorganisaties, 

van een door de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) ingediende klacht oordeelde de Commissie, in een Besluit 

d.d. 2 september 2015, dat de Staat de maatregel onterecht niet van te voren heeft aangemeld bij de Commissie, maar dat de 

steun (nu achteraf) alsnog is goedgekeurd. De klacht is daarmee ongegrond verklaard.

Op 19 februari 2016 is door de VGG beroep aangetekend tegen dit besluit van de Europese Commissie.

De stichting heeft  de restauratie van het Jufferhuis op buitenplaats Leyduin aanbesteedt op de markt. Binnen het boekjaar

2016 zal deze restauratie (€ 1.233.) worden uitgevoerd. Deze wordt gefinancierd middels projectsubisidie (€ 311), eigen

middelen (€ 363) en aantrekking vreemd vermogen via het restauratiefonds en groenfonds (resp. € 464 / € 95)

De Stichting heeft een verplichting inzake de landinrichtingsrente, voortgekomen vanuit ruilverkavelingen in het verleden.

Het totaal van deze verplichting is € 292 en heeft een looptijd van 24 jaar.

De Stichting is voornemens deze verplichting per 1 januari 2017 voor € 179 af te kopen.

Niet in de balans opgenomen activa

Om een kavelruil in het kader van het project Ilperveld Intergraal mogelijk te maken heeft Landschap Noord-Holland in 2009

een boerderij in eigendom verkregen. De provincie Noord-Holland heeft de aanschaf 100% gefinancierd. De netto verkoop

opbrengst komt geheel ten goede aan de Provincie Noord-Holland. Landschap Noord-Holland loopt geen risico, anders dan de

reguliere risico's als brand- en stormschade. Deze risico's zijn afgedekt middels een opstalverzekering. De verzekerde waarde

van de boerderij bedraagt € 625.
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7.8 Toelichting op staat van baten en lasten

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

(*1000)

Werkelijk Begroot Werkelijk

2015 2015 2014

Bijdragen beschermers 997                900                938                

Vriendenbijdragen 65                   92                   102                

Giften 174                220                342                

Nalatenschappen 383                25                   53                   

Projectbijdragen van derden 232                -                 106                

1.851             1.237             1.541             

Het aantal beschermers bedraagt ultimo boekjaar 34.241 (2014: 36.011)

De gemiddelde bijdrage in 2015 bedraagt € 27,60 per beschermer (2014: € 25,96)

De ontvangen giften zijn samengesteld uit de opbrengsten die zijn ontvangen naar aanleiding van acties onder de beschermers 

met een specifiek doel en overige giften. 

Baten uit acties van derden

Sinds 1997 deelt het samenwerkingsverband De 12Landschappen als beneficïent in de opbrengsten uit de Nationale 

Postcode Loterij. De 12Landschappen verdeelt deze opbrengsten gelijkelijk over de twaalf provinciale landschappen. In het

verslagjaar is door Stichting Landschap Noord-Holland € 937 ontvangen (2014: € 937). Ook Landschapsbeheer Nederland deelt

als beneficïent in de opbrengsten uit de Nationale Postcode Loterij. Landschapbeheer Nederland besteedt een deel van de

gelden aan landelijke activiteiten. Stichting Landschap Noord-Holland ontving in het verslagjaar € 188 (2014: € 188).
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Toelichting op staat van baten en lasten

Subsidies van overheden

(*1000)

Werkelijk Begroot Werkelijk

Te begroten overheidsubsidies 2015 2015 2014

Exploitatiesubsidie Provincie Noord-Holland 1.373             1.693             1.612             

Werkgelegenheidmaatregelen / Jobcoachvergoedingen 45                   20                   87                   

Beheersubsidie Rijk/SNL 1.547             1.417             1.431             

2.965             3.130             3.130             

Niet te begroten overheidsubsidies

Aankoopsubsidies natuurterreinen -                 -                 90                   

Subsidies van diverse overheden voor projecten (*1) 1.386             844                1.092             

1.386             844                1.182             

Exploitatiesubsidie Provincie verrekening voorgaand jaar -                 -                 5                     

Subsidie SNL, verrekening voorgaand jaar -                 -                 219-                

Provincie Noord-Holland (psn) 2010 en overige -                 -                 -                 

-                 -                 214-                

4.351             3.974             4.098             

De omvang van projectsubsidies is hoger dan vorig jaar en tevens hoger dan begroot. Dit komt omdat er meer projecten

zijn uitgevoerd dan geraamd.

Mutatie onderhanden projecten

1-1-2015 31-12-2015 Mutatie

Overheidsubsidies

baten

Gefactueerd / ontvangen 2.519             2.800             281                

lasten

Materiaal 1.052             1.238             186                

uren 756                862                106                

Totaal onderhanden projecten subsidie 711                700                11-                   

1-1-2015 31-12-2015 Mutatie

Marktprojecten

baten

Gefactueerd / ontvangen 220                503                283                

lasten

Materiaal 58                   87                   29                   

uren 141                282                141                

Totaal onderhanden projecten markt 21                   134                113                

Totaal onderhanden projecten 732                834                102                

De post onderhanden projecten is opgenomen onder de toelichting op de balans onder schulden op korte termijn. De mutatie van

de onderhanden projecten is toebedeeld in de staat van baten en lasten onder de baten.
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Toelichting op staat van baten en lasten

Baten uit beleggingen

(*1000)

Werkelijk Begroot Werkelijk

2015 2015 2014

Couponrente obligaties 11                   -                 26                   

Dividend aandelen 1                     -                 1                     

Gerealiseerd koersresultaat 2                     -                 -                 

Ongerealiseerd koersresultaat -                 -                 12                   

Rentebaten 43                   10                   41                   

57                   10                   80                   

Kosten beleggingen -                 -                 -                 

57                   10                   80                   

Overige baten

(*1000)

Werkelijk Begroot Werkelijk

2015 2015 2014

Opdrachten voor derden 1.874             2.523             1.848             

Inkomsten beheer eigen terreinen 538                520                426                

Overige baten 44                   48                   332                

2.456             3.091             2.606             

De opdrachten voor derden betreffen bijdragen voor werkzaamheden binnen de doelstelling die in opdracht worden

uitgevoerd voor andere terreineigenaren. Deze post is lager dan begroot doordat er minder werk voor derden is uitgevoerd.

Inkomsten beheer eigen terreinen

(*1000)

Werkelijk Begroot Werkelijk

2015 2015 2014

Huren en pachten 493                417                380                

Inkomsten uit verkopen/uitgifte erfpacht van

gronden en/of opstallen -                 -                 10                   

Beheervergoedingen van derden 45                   103                36                   

538                520                426                

Overige baten

(*1000)

Werkelijk Begroot Werkelijk

2015 2015 2014

Inkomsten publieksactiviteiten 43                   45                   139                

Overige inkomsten 1                     3                     193                

44                   48                   332                
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Toelichting op staat van baten en lasten

Toelichting lastenverdeling

(*1000) Totaal Begroot Totaal 

2015 2015 2014

Lasten Duurzaam Onderzoek Maat- Eigen Acties Subsidies Beleg- Beheer en

beheer en advies schappe- fondsen- derden gingen Admini-

lijke ver- werving stratie

ankering

Aankopen en verwervingen 33            -           -           -           -           -           -           -           33            11            413          

Uitbesteed werk 1.516       847          66            51-            -           -           -           271          2.649       2.117       2.034       

Publiciteit en communicatie 8               2               242          24            -           -           -           1               277          339          556          

Personeelskosten 2.461       990          473          127          -           -           -           545          4.596       4.936       5.476       

Huisvestingskosten 239          -           -           -           -           -           -           173          412          474          469          

Kantoor- en algemene kosten 138          30            25            8               -           -           -           212          413          484          1.409       

Afschrijving en rente 306          20            13            10            -           -           46            395          409          428          

Machines en materiaalverbruik 219          3               -           -           -           -           -           7               229          272          300          

Verzekeringen en belastingen 71            -           -           -           -           -           -           10            81            92            102          

Voorziening gebouwen 86            -           -           -           -           -           -           -           86            70            70            

5.077       1.892       819          118          -           -           -           1.265       9.171       9.204       11.257     

Gemiddeld aantal FTE's 2015 44,9             13,9             6,8               1,2               0,4               12,8             80,0             

Gemiddeld aantal FTE's 2014 53,3             17,4             9,9               1,2               0,4               14,0             96,2             

De kosten van uitbesteed werk zijn hoger dan begroot in relatie met voorgaand jaar. Er is bij specifieke projecten meer gebruik gemaakt van

externe bureaus. Hier was binnen de begroting onvoldoende rekening mee gehouden.

Voorts zijn de personeelskosten afgenomen door een afname van het gemiddels aantal FTE's van 96,2 per 31 december 2014 naar 80,0 per

31 december 2015.

Voor eigen fondsenwerving bestaan de personeelskosten uit 0,3 FTE voor de fondsenwerver en 0,9 FTE voor de marketeer.

Personeelskosten

(*1000)

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Pensioenlasten

Overige personeelskosten

Bijzondere baten

(*1000)

Waterschaplasten 2009 - 2014

Voorziening Jufferhuis

Herrubricering aankoopsubsidies

Leidsevaartweg 51, Heemstede

Dotatie beheervergoedingen

5.506                     

Werkelijk

2014

Werkelijk

664                         

4.596                     4.936                     

Doelstelling Werving baten

460                         

410                         

Werkelijk

2015

Begroot

2015

-                          

353                         

568                         

560                         

3.186                     3.608                     3.714                     

425                         

540                         550                         

143                         

1.764                     

-                          

-                          

175                         

175                         

2015

Begroot

2015

Aangepast

2014

742                         

307                         

412                         

160                         

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          
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Toelichting op staat van baten en lasten

Bezoldiging directeur

(*1000)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting Landschap Noord-Holland van toepassing 

zijnde regelgeving: Het algemene WNT- maximum

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor de Stichting Landschap Noord-Holland is € 178. Het weergegeven individuele WNT-

maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband,

waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-

maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het

bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

De Stichting Landschap Noord-Holland wordt geleid door één algemeen directeur. Deze is eindverantwoordelijk voor het

beleid en de realisatie van de doelstellingen. De directeur ontving hiervoor een beloning conform cao. In het kader

van de toepassing van de Aanpassingswet WNT worden de gegevens openbaar gemaakt van de volgende functionaris:

Naam E. Briët

Functie Directeur

Dienstverband onbepaalde looptijd

1 FTE

Gewezen topfunctionaris: nee

Echte dienstbetrekking: ja

periode: 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 178                

Bezoldiging

Beloning 110                

Belastbare onkostenvergoedingen 9                     

Beloningen betaalbaar op termijn -                 

Subtotaal 119                

-/- onverschuldigd bedrag -                 

Totaal bezoldiging 119                

Gegevens 2014

Duur dienstverband 2014 01/01 - 31/12

Bezoldiging 2014 115                
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Toelichting op staat van baten en lasten

Bezoldiging Raad van Toezicht

(*1000)

Naam R. Meerhof E. Bouwmeester L. Bromet I. van Hooff F. Koster T. Steffens

Functie Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Periode dienstverband 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 01/05 01/01 - 31/12

10/07 - 31/12

Individueel WNT-maximum 27                   18                   18                   18                   16                   18                   

Bezoldiging

Beloning -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Belastbare onkostenvergoedingen -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Beloningen betaalbaar op termijn -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Subtotaal -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-/- onverschuldigd bedrag -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Totaal bezoldiging -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Gegevens 2014

Duur dienstverband 2014 01/01 - 31/12 01/09 - 31/12 - - - 01/01 - 31/12

Bezoldiging 2014 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Gedurende het boekjaar uit dienst getreden:

Naam S. Hietbrink M. Reuchlin

Functie Lid Lid

Periode dienstverband 01/01 - 28/01 01/01 - 03/06

Individueel WNT-maximum 1                     7                     

Bezoldiging

Beloning -                 -                 

Belastbare onkostenvergoedingen -                 -                 

Beloningen betaalbaar op termijn -                 -                 

Subtotaal -                 -                 

-/- onverschuldigd bedrag -                 -                 

Totaal bezoldiging -                 -                 

Gegevens 2014

Duur dienstverband 2014 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging 2014 -                 -                 

De raad van Toezicht heeft haar activiteiten onbezoldigd verricht, zoals getoond in bovenstaand overzicht.

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurder en toezichthouders.
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Toelichting op staat van baten en lasten

Doelbestedingspercentage, kostenpercentage fondsenwerving en kostenpercentage beheer en administratie

Werkelijk Begroot Werkelijk

2015 2015 2014

Bestedingen aan doelstellingen / totale baten (*1) 79,1% 84,8% 96,1%

Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 84,9% 84,8% 80,7%

Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 6,4% 27,7% 9,4%

Kosten beheer en administratie / totale lasten 13,8% 11,6% 18,0%
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Toelichting op staat van baten en lasten

Doelbestedlngspercentage, kostenpercentage fondsenwowlng en k6tenpercent¡¡ge behecr en adm¡n¡strat¡e

Werkelljk
2015

Begroot

2015

Wcrkelljk
20t4

Bestedingen aan doelstellingen / totale baten (.r)

Bested¡ngen aan doelstell¡ngen / totale lasten

Kosten eigen fondsenwerving / baten e¡gen fondsenwerving

Kosten beheer en administratie / totale lasten

79,1/o

84,9Yo

6,4To

t3,8Yo

84,8/o

84,8/o

27,7/o

LL,6YO

96,LYo

&,7lo

9,4/o

L8,0/o
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7.9 Overlge gcgevens

Bestemming rcsultaat

De bestemming van het resultaat is conform het besluit van het bestuur en is goedgekeurd door de
Raad van Toezicht

Heiloo,23 meí2016

Bestuur:

Ernest Briët

Raad van Toezicht:

Rob Meerhof, voorzitter

Eríc Bouwmeester

Laura Bromet

lneke van Hooff

Fedde Koster

Thomas Steffens
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8.1 Samenstelling Raad van Toezicht en relevante nevenfuncties 

 

Raad van Toezicht per 31 december 2015 

 

De heer Rob Meerhof, voorzitter 

De heer Eric Bouwmeester, lid 

Mevrouw Laura Bromet, lid 

Mevrouw Ineke van Hooff, lid 

De heer Fedde Koster, lid 

De heer Thomas Steffens, lid 

 
Vertegenwoordigingen en nevenfuncties Raad van Toezicht: 

 

Rob Meerhof 

Burgemeester gemeente Oostzaan  

Voorzitter stichting Duincentrum de Zandwaaier (bezoekerscentrum Nationaal Park Zuid 

Kennemerland)  

   

Eric Bouwmeester 

KPMG NV, director corporate communication 

Lid Raad van Toezicht BoP Innovation Centre Utrecht 

 

Laura Bromet 

Wethouder gemeente Waterland 

Freelance adviseur Public Affairs WKPA 

Secretaris en penningmeester Stichting Fractieondersteuning Tweede Kamerfractie GroenLinks 

Bestuurslid Stichting De Witte Roos 

Ondernemer voor de BTW i.v.m. eigen zonnepanelen 

Bestuurslid Stichting Cor Dik 

Inhoudelijk projectleider van de partijbrede discussie over klimaat van GroenLinks 

Lid algemeen bestuur van het Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland 

Plaatsvervangend lid algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland 

Plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 

 

Ineke van Hooff 

Raad van Bestuur Triversum 

 

Fedde Koster 

Penningmeester Stichting de Promenade 

Bestuurslid JP Kuiper Fonds 

Penningmeester Raad van Toezicht Eurosite  

Penningmeester Raad van Toezicht De12Landschappen  

Penningmeester Raad van Toezicht Stichting Texels Museum 

 

Thomas Steffens 

Principal Boston Consulting Group 

Bestuurslid Landschapsbeheer Nederland (LBN) 
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8.2 Nevenfuncties en vertegenwoordigingen directeur LNH 2015 

 

 Penningmeester bestuur stichting Het Blauwe Hart 

 Lid Directeuren- en Rentmeestersoverleg De12Landschappen 

 Lid Directeurenberaad Landschapsbeheer Nederland 

 Lid Beheerraad Waddenzee 

 Lid directeurenoverleg Coalitie Wadden Natuurlijk 

 Lid Terreinbeheerders Overleg Noord-Holland (TBO) 

 Lid gebiedscommissie Laag Holland  

 Voorzitter Overleg Veiligheid Nauerna (op persoonlijke titel) 

 Voorzitter bestuur Gezond Natuur Wandelen 
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8.3 Organogram werkorganisatie 

 
 

  

Directeur

Gebieden
Onderzoek & 

Advies
Groenploegen

KAM
Communicatie & 

Marketing

Personeel & Organisatie 
+ Salarisadministratie

Controller & 
financiële 

administratie 

ICT

Fondsenwerving

Vastgoed-
administratie

Management-
secretariaat

Programmateam 
Betrekken bij Groen
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8.4 Overzicht hectares 

 

8.4.1 Overzicht eigen terreinen in hectares 
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281 Balgzand 759,0207 -0,0002 * 

282 Balgzandpolder 9,1335 0,0245 * 

283 Amstelmeer 47,0000 1,3515 * 

284 
Eendenkooi 

Oudesluis 32,0000 0,3484 * 

285 Eendenkooi 't Zand 52,5910 -0,2157 * 

286 Weelpolder 50,7835 -0,5735 * 

288 Kolk van Dussen 48,1271 0,7815 * 

289 't Laeg 60,6768 -0,1070 * 

290 Opmeerder Wuiver 16,0745     

292 Benningbroek 13,7875 -0,2195 * 

293 Lage Hoek 53,6285 0,2680 * 

294 Polder Westerveer 68,3570 0,0145 * 

295 Strengweg 1,8310     

296 Leekerlanden 7,0000 -0,5500 * 

297 Kerkepolder 14,0000 -0,0515 * 

298 Oostermare 12,0000 24,1964 ** 

299 Suyderbraeck 0,9500 -0,0030 * 

300 Helderse Duinen 142,8165 0,0239 0,0239 

301 Noordduinen 314,7739 31,7840 ** 

302 Huisduinerpolder 4,0000 -0,0930 * 

303 
Nollenland van 

Abbestede 38,3925 -0,1458 * 

304 Wildrijk 17,2300 0,0010 * 

305 Bosjes van Verwey 0,8000 0,0435 * 
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306 Weitje van Pietje 0,1000 0,0260 * 

307 
Verbindingszone 

Zijpe 3,0200 0,0535 * 

308 Waardkanaal 26,3628 -9,6000 ** 

309 Alkmaardermeer 115,5090 -0,7967 * 

310 Het Die 132,0000 -0,4335 * 

311 Oosterveld 57,0020 -0,1845 * 

312 De Koekoek 0,4000 0,0300 * 

313 
Eendenkooi Van 

der Eng 18,0217 -0,1782 * 

314 Eilandspolder 369,4347 -0,1598   

315 Marquette 12,0000 -0,1285 * 

316 Krengenbos 5,0000 -0,1815 * 

317 Zeerijdtsdijkje 31,9160 4,8885 4,8885 

318 
Weijenbus en 

Vroonmeer 110,9800 -0,1097 * 

319 Oosterbos 17,0000 0,4919 * 

320 Ilperveld 631,2115 -0,9880 * 

321 Twiskerandgebied 34,2590 0,0904 * 

322 Heitje van Katham 7,0533 -0,1003 * 

323 
Rietlandje 
Katwoude 0,7000 -0,0700 * 

324 Sluisbraak 0,2000 -0,0460 * 

325 Weideveld 20,4030 0,1790 * 

326 
Eendenkooi 

Stokman 29,0000 0,3364 0,3364 

327 Middelpolder 69,4505     

328 Ronde Hoep 203,0000 
-
38,0627 ** 

329 Leyduin 109,7426 0,5556 0,0810 

330 Naaldenveld 14,0000 -0,5375 * 

331 Overplaats 19,3950 -0,3160 * 

332 Bennebroekbos 9,0000 0,1325 * 

333 Oosteinderpoel 31,1008 1,0604 * 

334 De Liede 9,2890 -6,4710 ** 

335 
Batterij en 

Spaarnwouderveen 9,2325 0,1259 * 

336 
Fort 

Zuidwijkermeer 7,0000 0,2620 * 

337 Fort St. Aagtendijk 9,0000 -0,1345 * 

338 Fort Veldhuis 9,0000 -0,0399 * 

339 
Fort 

Krommeniedijk 7,0000 -0,3820 * 

340 Liniedijken 45,5663 1,3607 * 

341 Lunetten 4,0000 -0,3733 * 



 

 Jaarverslag 2015  77 

342 
Natuurgebied 

Uithoorn 51,0000 -1,1107 -1,1107 

343 Zuiderveen 36,2860 0,5182 0,5182 

344 De Laaik 2,0000 0,1840 * 

345 Buitenhuizerbraak 2,0000 -0,3200 * 

430 MariÙndal 53,0000 0,2550 * 

465 Harderwijk 4,0195 -0,1600 * 

518 Berkmeer 17,9955 -0,0125 * 

519 Bedijkte Boezem 10,0110     

520 Braakpolder 20,4225 -0,2340 * 

521 Lekermeer 2,3200 -0,0025 * 

522 Rustenburg 6,5500 0,0060 * 

523 
Duinen Wijk aan 

Zee 2,0000 0,1210 * 

524 
Duinen Bergen aan 

Zee 2,0000 -0,2950 * 

525 Kronenburg 1,0000 0,2875 * 

526 Egmond-Binnen 4,5292 0,3562 * 

527 Bosje van Broekens 0,2000 0,0298 * 

528 Alverna 12,8834 0,1893 * 

529 Poelpolder 0,3000 0,0340 * 

530 De Nollen 18,0000 0,2055 * 

551 Fischer's Weid 1,5000 -0,0470 * 

573 Kruiszwin 34,3290     

587 Kadetjesland 0,0000     

588 
Groene Driehoek 

Assum 8,7945 0,0385 * 

591 
Nieuwland van 

Stam 1,3911     

595 het veldje van Ien 0,3760     

601 De Skoot 4,5040     

602 Enge Wormer   3,5110 3,5110 

603 
Waterberging 

Braakpolder Zuid   7,5305 7,5305 

604 
Waterberging Kolk 

van Dussen   12,8572 12,8572 

605 
Waterberging 

Hensbroek   7,9463 7,9463 

606 
Waterberging 

Zijpermolen   6,8970 6,8970 
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 Totalen 4239,7354 45,9625   

         

   
per 1-1-
2015     

   
toename 
2015     

   
per 31-12-
2015     

         

         

         

         

         

 

8.4.2 Overzicht terreinen verkregen d.m.v. langdurige overeenkomsten vanaf 2009 

 

 Natuurgebied       

         

 Lange Bretten langdurig in beheer      

 Hartekamp langdurig in beheer  -27,2615   

         

         

 Totaal       

         

         

 EIGENDOM 2015       

 BEHEER 2015       

         

         

         

         

 

*) percelen uit handmatigoverzicht van 

1990 tot en met 2015 omgezet in 
vastgoedadministratiesysteem, met juiste 
oppervlakte kadastrale percelen.        

 

**) percelen wel in 

vastgoedadministratiesysteem verwerkt 
maar niet in handmatig overzicht.       
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8.5 Verantwoording NPL Landschapsbeheer Nederland 2015 
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8.6 Begroting 2016 
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