Resultaten
BATEN PER STICHTING

INKOMSTEN

KOSTEN

Vrienden van Kastelen (VvK): 45.900

Bijdrage Nationale Postcode Loterij: 937.500 (5,1%)

Wervingskosten: 508.600 (2,7%)

(bezit in Duitsland)

Verkoop hout: 1.412.550 (7,7%)

Voorlichting & educatie: 1.101.300 (5,9%)

Steunfonds Geldersch Landschap

Overige baten: 2.200.350 (12%)

Beheer & administratie: 1.373.800 (7,4%)

en Kasteelen (SF): 411.550

Baten van particulieren: 3.184.550 (17,4%)

Behoud & beheer bezittingen: 15.616.700 (84%)

Vrienden der Geldersche Kasteelen (GK): 4.473.000

Huren, pachten, erfpachten: 5.115.600 (27,9%)

Het Geldersch Landschap (GL): 13.373.600

Baten van subsidies van overheden: 5.453.500 (29,8%)

Totaal: 18.304.050

Totaal: 18.304.050

Donateurs

Jaarverslag 2018

Totaal: 18.600.400

Wat doen onze vrijwilligers

Medewerkers

Aantal vrijwilligers door de jaren heen

DOWNLOAD DE GEHELE JAARREKENING
jaarverslag2018.glk.nl
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Een bijzonder jaar
In allerlei opzichten was 2018 voor GLK een
bijzonder jaar. De januaristormen en de lange
periode van warmte en droogte hadden invloed
op onze planning en werkzaamheden. Deze
calamiteiten en enkele personele tegenslagen
hebben we goed opgevangen. Ik wil onze mensen
daarvoor graag complimenteren.
Ondanks de genoemde omstandigheden hebben
we ook een aantal mooie projecten gerealiseerd.
Op landgoed Mariëndaal knapten we de
eendenvijver op en herstelden we het zigzag-pad.
Het Bronnenbos van de Heerlijkheid Beek maakten
we klimaatbestendig. We haalden geschilderde portretten van vroegere bewoners
terug naar onze kastelen Cannenburch en Biljoen. Op het herstelde landgoed Duno
onthulden we een bank: het Panorama Cornielje. En we maakten een start met het
creëren van ontmoetingspunten in onze zeven opengestelde kastelen, voor mensen
die in contact komen met GLK.
Tevreden zijn we ook over enkele andere zaken. Zoals de verwerving van nog eens
zeventien hectare in het Wisselse Veen; ook daar gaan we topnatuur realiseren. In
Winterswijk konden we dankzij een mecenas het bedreigde bosgebied Driemark
aankopen. Met de gemeente Apeldoorn kwamen we een continuering van de
erfpacht van de Loenermark en het Orderbos overeen. En samen met andere
Gelderse organisaties schreven we in aanloop naar de provinciale verkiezingen een
manifest om het vele groen in onze provincie te behouden.
De basis voor dit alles is een organisatie die haar zaken op orde heeft. In het
verslagjaar zijn onze ICT-systemen doorontwikkeld, heeft het keurmerk CBF ons
werk getoetst en hebben we invulling gegeven aan de wet op de privacy. Met een
klein negatief resultaat eindigden we het jaar iets beter dan verwacht. Er is geen reden
om iets terug te nemen van de ambitie om onze natuurgebieden en gebouwen een
kwaliteitsimpuls te geven.
Daarbij wachten ons enkele grote uitdagingen. Neem de afronding van het Gelders
Natuurnetwerk, de verduurzaming van de landbouw, maar ook de teruglopende
ondersteuning door de overheid die tot een spanningsveld kan leiden voor wat betreft
de keuzes die we moeten maken.
We willen graag de balans bewaren waarbij er ruimte is voor ecologie, economie
en erfgoed. Ons bosbeheer roept lokaal soms vragen op, met een toenemende rol
voor social media. Maar kwaliteit staat nog altijd voorop en het behoud van natuur en
cultuur blijft onze missie. Hoe groter onze achterban, hoe beter dat zal lukken. Daarom
gaan we kijken of we ons draagvlak de komende jaren verder kunnen vergroten. Uw
steun is meer dan ooit welkom.

Magische poorten naar
de natuur
Wie een van onze kastelen bezoekt, stapt als het ware door een magische poort.
Je bevindt je ineens in een andere wereld. De wereld van onze voorouders, soms
wel zeven eeuwen geleden. Hoe was het om ridder te zijn, een rijke gravin of een
huisknecht? Je vergeet het heden en dompelt je onder in het verleden.
Maar net zo goed als naar het verleden is een kasteel ook een poort naar het heden.
Want direct buiten de kasteelmuren wachten uitgestrekte bossen, glooiende
heidevelden en groene rivierduinen. Deze fascinerende leefgebieden van edelherten,
wilde zwijnen en ijsvogels nodigen je nodigen uit om de natuur te beleven.
Die unieke eigenschap van poort naar heden en verleden willen we beter benutten.
Behalve als museum en evenementenlocatie gaan we daarom de kastelen de
komende jaren ook inrichten als ontmoetingsplek. Als inspirerend vertrekpunt voor
een wandeling of fietstocht naar onze fantastische natuurgebieden op de Veluwe, in
het Rivierenland of in de Achterhoek.
Op kasteel Doorwerth en in huis Zypendaal zijn we hier in 2018 mee begonnen. In een
gastvrije ambiance wordt u hier persoonlijk verwelkomd en ontvangt u informatie
over de mogelijkheden voor uitstapjes in de omgeving. Dit krijgt een vervolg op onze
andere opengestelde kastelen. We kunnen niet wachten u te mogen ontvangen. Stapt
u ook door de magische poorten van onze kastelen?
www.glk.nl/kastelen

Peter van den Tweel
directeur-bestuurder Geldersch Landschap & Kasteelen

Het complete jaarverslag en de jaarrekening vindt u op jaarverslag2018.glk.nl

Verwervingen

Inkomsten

Monumentale eiken
Winterswijk blijven
behouden

Gepaste modernisering
van modelboerderij
Bernardhoeve

In 2018 heeft GLK twee bosarealen op strategische locaties
rond Winterswijk aangekocht, met hulp van een grote
gever. De Driemark ter grootte van 29 hectare grenst aan
de bebouwde kom. Dankzij monumentale eiken heeft het
bos een hoge ecologische waarde. Omdat dit bosperceel
ernstig werd bedreigd door oprukkend bedrijventerrein en
industriële projectontwikkeling boden de vorige eigenaars
het samen met De Heugte aan GLK aan. De Heugte ter
grootte van 11 hectare is een jong en gevarieerd bos met
hoge potentie voor bos- en natuurontwikkeling.

In de monumentale, historische boerderij
Bernardhoeve op landgoed Staverden is een agrariër
gehuisvest. Het gaat om een bedrijf dat ook belangrijk
is voor de instandhouding en het beheer van de
monumentale gebouwen en het landgoed Staverden.
De huidige stalling voor de koeien is gevestigd in
het rijksmonument, maar vanwege modernisering
wil de melkveehouder een nieuwe stal bouwen met
behoud van hetzelfde aantal koeien. Deze plannen
zijn in 2018 in samenspraak met GLK uitgewerkt en
inhoudelijk afgerond, waarbij met name is gelet
op landschappelijke, economische en ecologische
inpassing.

Participatie

Samenwerking met Loenense bevolking
Al meer dan 25 beheert GLK de Loenermark en het Orderbos in erfpacht voor de gemeente Apeldoorn.
Eind 2018 werd een nieuwe overeenkomst ondertekend voor nog eens dertig jaar. De intensieve
samenwerking met de Vereniging Dorpsraad Loenen en de Stichting Vrienden van de Loenense
Bossen is hierbij als voorwaarde vastgelegd. De afgelopen jaren is de goede verstandshouding met de
bevolking van Loenen verder gegroeid. Er is elke zes weken overleg over beheer, maatregelen, recreatief
gebruik en publieksactiviteiten op de Loenermark. De nieuwe overeenkomst is een erkenning voor de
inspanningen van velen voor dit bijzondere natuurgebied.

Kwaliteit

Activiteiten

Zilveren maan terug op
Wisselse Veen

Buren passen op waardevolle
Oranje-collectie

Sinds 1993 is GLK bezig met natuurontwikkeling op het
Wisselse Veen en de Tongerense Heide. Een van de doelen
voor dit gebied is het terugbrengen van de zilveren maan, een
parelmoervlinder. In 2018 is een populatie van de zilveren
maan op het Wisselse Veen vastgesteld die groot genoeg
is om de soort als gevestigd te kunnen beschouwen. Dit is
te danken aan het moerasviooltje, de plant die de zilveren
maan nodig heeft om er te kunnen leven en die goed gedijt
in het overgangsgebied van droog naar nat veen. De kans op
uitsterven is nu relatief gering. Dankzij een recente aankoop
van ruim zeventien hectare voormalige landbouwgrond zal
GLK het natuurbeheer verder kunnen versterken.

Omdat Paleis Het Loo tussen 2018 en 2020 wegens een grondige renovatie gesloten
is, verblijft een deel van de collectie tijdelijk bij de buren. Kasteel Cannenburch
biedt sinds 24 mei 2018 voor een periode van drie jaar onderdak aan de bijzondere
tentoonstelling ‘Hoog Bezoek’. Niet alleen zijn oranjesouvenirs uit Paleis Het
Loo hierin ondergebracht, ook wordt de bijzondere relatie tussen beide huizen
uitgelicht. Sinds koning Willem III heeft kasteel Cannenburch bijna alle vorsten van
Nederland mogen verwelkomen. De tentoonstelling kreeg in het verslagjaar veel
aandacht van regionale en nationale media.

Duurzaamheid

Een manifest voor
Gelders groen
In de aanloop naar de provinciale verkiezingen in 2019
hebben verschillende groene partijen, waaronder GLK, de
handen ineengeslagen om te pleiten voor daadkrachtiger
beleid ter behoud en versterking van al het groen in
Gelderland. In het Groenmanifest laten ze enerzijds zien
welke inspanningen reeds worden geleverd en daarnaast
welke concrete maatregelen de provincie verder kan
nemen om de geformuleerde ambitie te realiseren.
Verschillende politieke partijen namen voorstellen uit het
manifest over in hun programma.

Samenwerking

Erfgoedorganisaties
versterken
samenwerking
Dagelijks beheer

Ecologische gevolgen
januaristorm en zomerse droogte
In januari 2018 trok een westerstorm over Nederland die ook
in natuurgebieden van GLK voor veel schade zorgde. Naar
schatting zijn in totaal zo’n vijfduizend bomen omgewaaid.
Waar storm de dynamiek in een ecosysteem uiteindelijk
versterkt, had de uitzonderlijke droogte in de zomer fatale
gevolgen. Vissen konden door verplaatsing nog worden
gered en de brandweer vulde waterbronnen voor zoogdieren
aan, maar veel heide is gestorven. De bosbes en veel jonge
bomen waaronder grove den hadden het ook zwaar. Japanse
lariksen werden aangetast door de lariksbastkever. Een echte
inschatting van de schade is pas mogelijk in het voorjaar van
2019.

Provincie Gelderland heeft het initiatief
genomen tot de Gelderse Erfgoed
Alliantie. Deze in 2018 met een convenant
bekrachtigde samenwerking verbindt
vijf organisaties waaronder GLK die
zich richten op het in stand houden,
onderzoeken en presenteren van Gelders
erfgoed. Naast de Stichting Oude Gelderse
Kerken zijn wij de enige organisatie met
een eigen bezit. GLK stelt zich bovendien
ten doel dit bezit open te stellen voor
publiek. De alliantie maakt de reeds
bestaande contacten tussen Gelderse
erfgoedorganisaties beter zichtbaar.
Tevens is een online portal ingericht waar
alle betrokkenen kennis en advies kunnen
uitwisselen.

