Resultaten
OMZET PER STICHTING

INKOMSTEN

KOSTEN

Vrienden van Kastelen (VvK): 45.900

Bijdrage Nationale Postcode Loterij: 937.500 (5%)

Wervingskosten: 508.700 (3%)

(bezit in Duitsland)

Verkoop hout: 1.648.200 (8%)

Voorlichting & educatie: 683.300 (4%)

Steunfonds Geldersch Landschap

Overige baten: 2.464.950 (12%)

Beheer & administratie: 1.400.150 (7%)

en Kasteelen (SF): 1.314.100

Baten van particulieren: 3.668.650 (18%)

Behoud & beheer bezittingen: 16.491.800 (86%)

Vrienden der Geldersche Kasteelen (GK): 4.029.750

Huren, pachten, erfpachten: 5.130.350 (25%)

Het Geldersch Landschap (GL): 14.776.200

Baten van subsidies van overheden: 6.316.300 (31%)

Totaal: 20.165.950

Totaal: 20.165.950

Beheervisies

Jaarverslag 2017

Totaal: 19.083.950

DOWNLOAD DE GEHELE JAARREKENING
jaarverslag2017.glk.nl

Kerncollectie

Gegevens verzamelen
door vrijwilligers, eigen medewerkers en externe bureaus.

è
7 miljoen data
GLK collectie: flora,
fauna, hydrologie,
cultuurhistorie, etc.

GLK heeft 60 beheervisies. Daarvan zijn er 22 in
2017 geheel vernieuwd. Ook werden 15 oude
visies herzien. In de nieuwe beheervisies ligt
de focus op het behoud en de ontwikkeling
van bijzondere soorten (natuur) en elementen
(landschap en cultuurhistorie). Wij noemen
dit de kerncollectie. Miljoenen data worden
op een zodanige manier geclusterd en
gewaardeerd dat de uitkomst daarvan
vergelijkbaar is voor alle terreinen.
Nieuwe beheervisies zijn vanaf dit jaar te zien
op www.glk.nl

Lepelaars in de Liendense Waard

è

Een uitzonderlijk jaar

Gegevens standaardiseren
(per terrein) zodat trends en
ontwikkelingen te zien zijn.

è

INVENTARISATIE/
KERNCOLLECTIE
DOELSTELLING
VISIE

DOELSTELLING
BIJSTURING

Kwaliteitscyclus

BEHEER
MAATREGELEN

EVALUATIE
Bestaand terrein

MONITORING
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è

Gegevens waarderen
=> kerncollectie van een terrein.
Bepaalt de focus in het beheer.

Zowel financieel als inhoudelijk kijken we terug
op een uitzonderlijk jaar. Het is goed gelukt om
kwaliteit in onze werkzaamheden voorop te stellen,
de interactie aan te gaan met bedrijven, instanties,
bewoners en donateurs en onze bedrijfsvoering
weer een stukje zakelijker in te richten. Het
merkverhaal van GLK dat we formuleerden, kreeg
vorm in tal van geslaagde projecten.
Een paar van die projecten licht ik er graag uit.
Om veiligheidsredenen vervingen we op de
Schelmseweg in Arnhem-Noord een aantal
monumentale beuken door jonge exemplaren.
Een project dat goed laat zien hoeveel waarde we hechten aan kwaliteit en
samenwerking, in dit geval met gemeente Arnhem en omwonenden.
Ook op landgoed Duno kwam een bijzonder project tot afronding. We herstelden mede dankzij vele giften van donateurs en betrokkenen - het vroegere beeld van ‘Klein
Zwitserland’ met vergezichten, de contouren van het hotel, de theekoepel en het
Cascadedal als belangrijkste blikvangers.
Na afronding van het ruilverkavelingsproces maakten we op landgoed Biljoen een
begin met de omvorming van gedeelten landbouwgrond naar natuur. Ook een aantal
nieuwe bezittingen waaronder landgoed ’t Heidehuis in Arnhem, een natuurgebied
bij Hoevelaken en landgoed Bosslag bij Didam, mag niet onvermeld blijven.
Een mooi project waarin onze visie ook goed doorklinkt, was de terugkeer van een
kostbaar hemelbed op kasteel Rosendael. Een fysieke terugkeer bleek niet haalbaar.
Door toepassing van nieuwe technieken kunnen bezoekers nu toch genieten van de
verhalen rondom dit hemelbed en zijn achtereenvolgende eigenaren.
Tot slot licht ik het Kastanjedal eruit, het zeldzame bronnenbos bij Beek-Ubbergen
dat veel last heeft van de harde regenbuien van de laatste jaren. Onze noodkreet dat
hier maatregelen nodig zijn, werd door velen van u beantwoord met gulle giften. Ik
dank de betreffende mensen en ook alle andere donateurs van GLK hartelijk voor hun
steun. Dit jaar gaan we de maatregelen uitvoeren.
Onze manier van werken is in de loop van het jaar op allerlei manieren getoetst
door keurmerkinstanties. Hun positieve beoordelingen op het gebied van kwaliteit,
transparantie en verantwoording vormen een bevestiging dat we goed op weg zijn.
Op de volgende pagina’s worden enkele hoogtepunten van het afgelopen
jaar uitgelicht. Voor meer informatie en onze jaarrekening verwijs ik u naar
jaarverslag2017.glk.nl. Ik nodig u van harte uit om het allemaal te bekijken.

Het merkverhaal van GLK

“

Voor een bijzondere beleving hoef je niet ver te zoeken. In Gelderland
wachten je imposante kastelen, landgoederen en natuurgebieden
om je mee te voeren naar vroegere tijden of gewoon om van te
genieten. Want hier hebben bijzondere mensen en families geleefd en gewerkt,
hebben oorlogen gewoed, zijn legendes, helden en unieke landschappen ontstaan.
Dit rijke bezit wordt op een professionele en inspirerende manier behouden voor de
toekomst. Dwalend tussen kasteelmuren en de sfeer proevend van de authentieke
inrichting komt het verleden écht tot leven. Genietend van de grote variatie aan soms
eeuwenoude natuurgebieden zie je ook het belang ervan voor morgen.
Buitengewone verhalen van vroegere bewoners leiden je door een levend
geschiedenisboek. Loop door de gangen waar zij gelopen hebben. Over heiden,
akkers, bossen en wandelpaden die zij aangelegd hebben. Laat je inspireren door de
eigenzinnige Gelderse historie met de vele bijzondere kastelen als toegangspoorten
naar de omliggende landschappen en de vele verhalen die daarover te vertellen zijn.
Laat je verwonderen, en kom terug vol verhalen.
In 2017 is nagedacht over het vertalen van de Meerjarenvisie 2016-2025 naar de
merkidentiteit en positionering van GLK. Met andere woorden: hoe geven we richting aan
de koers die we willen varen en hoe brengen we dat goed voor het voetlicht? Dit heeft
geresulteerd in het merkverhaal van GLK, opgebouwd rond de merkbelofte ‘Vol verhalen’ en
de merkessentie ‘Beheren om te inspireren’.

Peter van den Tweel
directeur-bestuurder Geldersch Landschap & Kasteelen

Het online jaarverslag 2017 met alle informatie vindt u op onze website jaarverslag2017.glk.nl

Verwervingen

Inkomsten

Genieten van
nieuw stukje
bos en heide

Parel van
authenticiteit blijft
behouden

In Arnhem kunt u binnenkort genieten van
een extra stukje natuur met bos en heide,
’t Heidehuis genaamd. Het is 14 hectare
groot en grenst in oostelijke richting aan
Warnsborn. Beide landgoederen ademen
dezelfde, aangename sfeer. De naam is
afgeleid van het rietgedekte landhuis dat in
1918 onder architectuur werd gebouwd. GLK
kon ’t Heidehuis aankopen dankzij een royale
schenking van een natuurliefhebber. Het bosen heiderijke gedeelte wordt vrij toegankelijk.

In samenspraak met de lokale gemeenschap
Winterswijk-Woold heeft GLK het behoud van scholte
boerderij Hijink kunnen waarborgen. Nadat de laatste
bewoner in 2009 deze authentieke Achterhoekse parel
aan ons naliet, bleek volledige restauratie niet haalbaar.
In overleg met lokale betrokkenen koos GLK daarom
voor een gefaseerde aanpak en verhuur. De restauratie
van het voorhuis van de monumentale boerderij in
Winterswijk-Woold werd in 2017 afgerond. Voor de
appartementen die daarin werden gerealiseerd, zijn
huurders gevonden.

Participatie

Nieuwe beuken maken Schelmseweg toekomstproof
In oktober maakte een monumentale beukenrij uit 1865 aan de Schelmseweg in Arnhem plaats voor
een nieuwe lichting. Een geslaagde samenwerking van GLK en gemeente Arnhem. Uit onderzoek in
2015 bleek dat twintig bomen om veiligheidsredenen onmiddellijk gekapt moesten worden. Besloten
werd om tot volledige vervanging over te gaan en 645 nieuwe beuken te planten. De communicatie, de
zorgvuldige aanpak en het eindresultaat werden door omwonenden zeer gewaardeerd.

Continuïteit

Kwaliteit

Bossen aantrekkelijk houden

Goed zicht op de
waarden van ons bezit

Door goed te beheren en regelmatig te verjongen, houden we onze bossen in stand
voor huidige en toekomstige generaties. Wij zien hout als hernieuwbare grondstof
en beschouwen houtoogst als een onderdeel van landgoedbeheer. Het meeste hout
wordt op basis van inschrijving verkocht aan houthandelaren, die weer leveren aan
fabrikanten van bouwhout, plaatmaterialen, papier en biomassa. Bij restauraties en
vervanging van panden gebruikt GLK ook zo veel mogelijk hout uit eigen bossen.

Bij GLK staat het handhaven van de kwaliteit van haar
landgoederen, natuurgebieden en huizen en kastelen
hoog in het vaandel. In 2017 zijn we begonnen om alle
bezittingen op een nieuwe manier in kaart te brengen en
daarbij ook een waardering toe te kennen. Daaruit komt
naar voren welke bijzonderheden we beheren, zoals de
zeldzame soorten geel schorpioenmos in Korte Broek en
kale jonker in de Muggenhoek en een FLAK-stelling (Flug
Abwehr Kanone) uit de Tweede Wereldoorlog op Heikamp.
Deze aanpak maakt duidelijk wat we hebben, wat we goed
doen en waaraan we extra aandacht moeten besteden.

Duurzaamheid

Onderzoek naar ‘lastig’
klimaat kastelen
In de kastelen van GLK die te bezoeken zijn, bevinden zich
ruim 24.000 waardevolle collectiestukken. In vergelijking
met nieuwgebouwde musea laat het klimaat in de
eeuwenoude kastelen zich moeilijker beheersen. Om dit
toch zo goed mogelijk te doen, worden al jaren metingen
verricht. GLK formuleerde in 2017 een strategie voor de
komende jaren en liet een klimaatsimulatie voor kasteel
Cannenburch maken. De onderzoeksresultaten zullen
ook voor de overige kastelen worden gebruikt.

Samenwerking

Veluwe weer
op één
Dagelijks beheer

Kastelen krijgen een
poortfunctie
De opengestelde kastelen van GLK krijgen
de komende jaren een poortfunctie. Deze
nieuwe functie krijgt handen en voeten door
nieuwe bewegwijzering en informatieborden.
Binnen worden bezoekers persoonlijk welkom
geheten en geven medewerkers informatie
over de mogelijkheden om ook nabijgelegen
natuurgebieden en andere kastelen van GLK te
bezoeken. Het veranderingsproces is in 2017
gestart; de eerste kastelen die de poortfunctie
krijgen, zijn Doorwerth en Ammersoyen.

GLK beheert een aantal natuurgebieden
op de Veluwe. Samen met andere
grondeigenaren participeert GLK in
de Veluwe-Alliantie. In 2017 werden
acties ondernomen om de Veluwe
de nummer één positie terug te
geven als populairste binnenlandse
vakantiebestemming. Een belangrijk
aandachtspunt daarbij was ook: wie
betalen het onderhoud en de aanleg
van toeristische voorzieningen? En wie
profiteren er van de opbrengsten? De
grondeigenaren willen hierin een betere
verdeling.

