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UW ORGANISATIE

‘Overijssel blijft mooi, als we er samen
voor zorgen’. Om die wensdroom realiteit te laten worden, zijn de stichtingen
Landschapsbeheer Overijssel en Het
Overijssels Landschap per 1 januari 1999
samengegaan in één nieuwe stichting:
Landschap Overijssel.
Landschap Overijssel beheert enerzijds
de eigen terreinen, de natuurreservaten. Deze beslaan een oppervlakte van
circa 4000 ha, verdeeld over 40 terreinen, die sterk variëren van karakter:
bos, heide, hoogveen, kleinschalige
beekdallandschappen en landgoederen.
Een terreinenbezit dat in de loop van
ruim 65 jaar is verworven en beheerd.
Uitvoering van het beheer en onderhoud wordt hier door eigen medewerkers gedaan.
Anderzijds adviseert Landschap
Overijssel particuliere grondeigenaren
en gemeenten bij het natuur- en landschapsbeheer. Een belangrijke doelgroep van Landschap Overijssel zijn de
eigenaren van kleine natuurgebieden,
van landschapselementen en van landgoederen, oftewel: boeren, burgers en
buitenlui.

Adviesfunctie
De adviesfunctie vervullen wij op twee
manieren: in het veld en vanuit het kantoor op landgoed De Horte in Dalfsen.
In het veld zijn vijf districtsmedewerkers
en twee projectmedewerkers actief. De
districtsmedewerkers zijn aanspreekpunt voor particulieren en instanties die
ideeën en wensen hebben over hun
natuurterreinen of landschapselementen. Daarnaast zijn zij in het eigen district verantwoordelijk voor het beheer
van de terreinen van Landschap
Overijssel. De projectmedewerkers

Soortenrijk schraalland in het dal van de Mosbeek, beheerd door Landschap
Overijssel. Foto: Hans Dekker.
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bereiden projecten voor en zorgen voor
de vakkundige begeleiding van de uitvoering. Op deze manier zijn er uiterst
korte lijnen tussen de adviesvrager en
de adviseur.
De adviezen gaan vaak over het onderhoud van bestaande landschapselementen, zoals houtwallen, meidoornhagen,
knotbomen en om de aanleg van nieuwe landschapselementen, zoals kikkerpoelen en hoogstamfruitboomgaarden.
Het advies is ecologisch en technisch
van aard en bestaat uit schriftelijke
informatie en inzicht in subsidiemogelijkheden. De ‘ROLO’ (Regeling
Onderhoud Landschapselementen
Overijssel), een voorbeeld van een subsidieregeling van de provincie, wordt
uitgevoerd door Landschap Overijssel in
opdracht van de provincie.
De uitvoering van het onderhoud aan
(particuliere) landschapselementen
doen we niet zelf. Lokale (vrijwilligers)
groepen kunnen wel bij ons aankloppen
voor het lenen van allerhande gereedschap. Hiertoe beschikt Landschap
Overijssel over gereedschapsdepots op
drie plaatsen in de provincie. Daarnaast
benaderen particuliere eigenaren in het
buitengebied ons om informatie over
het beheer van hun natuurgebieden,
landgoederen en bossen. Deze groep
particulieren heeft ook steeds vaker vragen over de mogelijkheden om nieuwe
natuurwaarden te ontwikkelen.

Organisatie
Vanuit het kantoor verzorgt de afdeling
Beheerplanning en Onderzoek de planvorming voor de wat grotere projecten.
Medewerkers van deze afdeling verdiepen zich in de biotische en abiotische
omstandigheden ter plaatse, in de landschapsontwikkeling in het gebied en in
de cultuurhistorische waarden. Ook kijken zij naar planologische kaders en
overige beleidsaspecten van de diverse
(overheids)instanties. Op deze manier
komt er in nauw overleg met de
‘opdrachtgever’ een plan uit de bus. Dat
plan wordt vervolgens door de afdeling
Beheer in uitvoering genomen.
Naast de twee genoemde afdelingen die
zich met het terreinbeheer en de voorbereiding daarvan bezighouden, is er
nog de afdeling Communicatie en
Marketing. Deze afdeling draagt onder
meer zorg voor de voorlichting over de
eigen terreinen en organisatie en algemene voorlichting over natuur en landschap in Overijssel. Ook tekent deze
afdeling voor het cursusprogramma dat
vooral gericht is op het verspreiden en
vergroten van deskundigheid in het
beheer van natuur- en landschapselementen. De afdeling Vrijwilligerswerk
en Ontwikkeling tenslotte draagt bij aan
de ontwikkeling van landschapszorgsystemen en aan het herstel van cultuurhistorische en archeologische elementen.
Dit laatste gebeurt veelal in het kader
van werkgelegenheidsprojecten. Ook
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bevordert en begeleidt deze afdeling
het vrijwilligerswerk in landschapsonderhoud en weidevogelbescherming.
Het resultaat van de fusie is dat er een
soepele samenwerking is ontstaan tussen de eigenaar, de mensen in het veld
en op kantoor en de overheden.
Ervaringen die in een lange reeks van
jaren zijn opgedaan, hetzij in het uitvoerend terreinbeheer, hetzij in de advisering aan particuliere eigenaren komen
zo ter beschikking aan iedereen in
Overijssel die mee wil werken om de
kwaliteit van natuur en landschap in de
provincie te vergroten.
Landschap Overijssel
Poppenallee 39, 7722 KW Dalfsen
tel 0529-401731, fax 0529-401252
e-mail: info@landschap-ov.nl.
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FUSIE BOSGROEPEN NOORD
N E D E R L A N D , D E H O LT I N G E N
SALLAND-TWENTE
H. Vernhout

Per 1 januari aanstaande gaan de Bosgroepen Noord Nederland, de Holting en
Salland-Twente fuseren tot één nieuwe Bosgroep Noord-Oost Nederland. De
leden van de afzonderlijke Bosgroepen hebben inmiddels hiermee ingestemd.
Na de fusie ontstaat een Bosgroep met als werkterrein de provincies
Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel alsmede de Noordoostpolder. De
“nieuwe” Bosgroep heeft op 1 januari circa 320 leden met circa 28.000 ha bos.
Het doel van de fusie is onder andere
het creëren van een flexibeler en slagvaardiger werkapparaat, schaaleffecten
bij houtverkoop, efficiencywinst en uiteindelijk een effectievere en kwalitatief
betere dienstverlening aan de leden.
Ook is de fusie van belang voor de verbetering van de steeds belangrijker wordende samenwerking tussen alle
Bosgroepen in de Unie van Bosgroepen.
In de nieuwe werkorganisatie zullen
zowel sectorale (specialisatie bij bijvoorbeeld houtverkoop) als regionale (aanspreekpunten per regio) componenten
aanwezig zijn. Het streven is er op
gericht de contacten met de leden
zoveel mogelijk op de bestaande voet
voort te zetten. De leden behouden in

eerste instantie dan ook hun eigen contactpersonen.

Organisatie
De organisatievorm blijft de coöperatieve vereniging. Het blijft dus een organisatie van en voor de leden en zonder
winstoogmerk. De hoofddoelstelling
blijft dan ook (in statutaire taal):
het bevorderen van een doelmatig en
meer rendabele exploitatie van de bossen en natuurterreinen van de leden,
teneinde deze met de daaraan verbonden functies, zoals houtproductie en
recreatie, in hun natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuurhistori-

De nieuwe Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft de zorg voor 28.000 ha bos.
Foto: Hans Dekker.

