Samen
zorgen voor
de toekomst
van mooi
Gelderland

Meerjarenvisie
Geldersch Landschap &
Kasteelen 2016-2025

• 650 gebouwen
• 35 kastelen, landhuizen,
kasteelruïnes
• ruim 150 terreinen

‘Samen
zorgen voor
de toekomst
van mooi
Gelderland’

• 24.000 museumstukken
• ruim 43.000 donateurs

“Onze ambitie is om een
deskundig en professioneel
beheerder te blijven die staat
voor kwaliteit. Zo houden we
onze Gelderse natuur en het
erfgoed in stand. Daar is brede
support voor nodig. Daarom
betrekken we mensen zoveel
mogelijk bij ons werk en onder
steunen we initiatieven vanuit
de samenleving. Om meer
inkomsten uit ons bezit te halen,
zoeken we samenwerking met
andere partijen. Op al deze
vlakken gaan we de komende
jaren stappen maken.”
Peter van den Tweel,
directeur-bestuurder
Geldersch Landschap & Kasteelen

Onze betekenis

Wat we doen

‘Natuur en
kastelen
kleuren
Gelderland’

‘Beheren en
laten beleven’

‘In een
veranderende
wereld’

Bossen, landschappen en kastelen
bepalen de identiteit van Gelderland.
Ze geven kleur aan ons bestaan en
maken de provincie tot een geliefde
plek voor wonen, werken en recreatie.
Het kwetsbare erfgoed is van onschat
bare waarde voor Gelderland. GLK
bekommert zich sinds 1929 om al
datgene wat Gelderland zo mooi en
bijzonder maakt.

Het beheren en behouden van
Gelderse natuurgebieden, land
goederen en kastelen is onze kerntaak.
We geven erfgoed een functie die past
bij de tijd, maar met respect voor het
oude. De Gelderse geschiedenis
houden we levend door erover te
vertellen. We beheren natuur en
erfgoed om het door jong en oud te
laten beleven.

De wereld verandert en daar moeten
we op inspelen. Overheidssteun is
niet meer vanzelfsprekend en
Europa krijgt meer invloed. Deze
ontwikkelingen bieden ook kansen.
De samenleving vergrijst en steeds
meer mensen zoeken een tijds
besteding in de natuur. Jongere
generaties zijn geïnteresseerd in
‘duurzaam, dichtbij, beleving’.
En nieuwe communicatiemiddelen
lenen zich goed om met mensen in
gesprek te gaan.

“Mogen we die
paddenstoelen
plukken? Hoe oud
zijn die bomen?
Jong en oud zijn
erg nieuwsgierig
en vinden het leuk
om de natuur te
beleven.”
Sabine Wolters, boswachter

Strategische doelen 2016-2025

kwaliteit
interactie
exploitatie

Doelstelling kwaliteit

Goed
beheer is ons
visitekaartje
Vakkundig beheer van onze
natuurgebieden, land
goederen en kastelen blijft
onze belangrijkste taak. De
huidige kwaliteit willen we
daarom zeker handhaven en
waar mogelijk zelfs verbeter
en. Om dat te kunnen doen
investeren we in kennis,
voeren we projecten uit,
werken we aan duurzame
verbeteringen en zoeken we
naar financiële middelen.

“Ons landgoed
Duno beheerden
we al jaren op een
zorgvuldige manier.
Om er de grandeur
van vroeger terug te
brengen, besloten
we een aantal
karakteristieke
onderdelen die
kapot of verdwenen
waren, te herstellen.
Dit is mogelijk dank
zij gulle giften van
onze donateurs.”
Gerrit Pleijter, projectleider

Doelstelling interactie

‘Meer lokale
verbondenheid’

“Als we ergens een
landgoed opnieuw
gaan inrichten, vragen
we omwonenden
om mee te denken.
Daarvoor gebruiken
we natuurlijk de
social media.
Maar ook voeren
we gesprekken bij
mensen ‘aan de
keukentafel’. Zo
kom je samen tot
oplossingen waar
iedereen zich in kan
vinden.”
Ine Haanappel, communicatieadviseur

We betrekken mensen meer
bij ons werk en dat doen we
zoveel mogelijk lokaal. Als we
in onze natuurgebieden of
op een landgoed aan de slag
gaan, knopen onze mensen
gesprekken aan met de
mensen in de buurt. We heten
hen welkom, vertellen ons
verhaal en informeren naar
hun binding met de locatie.
Via het tastbare bezit willen
we mensen boeien, aan ons
binden en vragen met ons
mee te doen.

Doelstelling exploitatie

‘Benutten,
zonder te
beschadigen’
GLK wordt geen commercieel
bedrijf, maar wel nog een
stukje zakelijker. Om kastelen
en bezoekerscentra toegan
kelijk te houden, zullen we
onze eigen inkomsten verder
moeten opschroeven. We
organiseren activiteiten die
voor inkomsten zorgen,
zonder de kwaliteit van
natuur, landgoederen en
kastelen in gevaar te brengen.
Het realiseren van vakantie
woningen in huizen en
kastelen past daarin, evenals
bijvoorbeeld de verkoop van
hout.

“Met het realiseren van
vakantiewoningen
in huizen en kastelen
snijdt het mes aan twee
kanten. Mensen kunnen
Gelderse natuur en
cultuur op een andere
manier ervaren. En
het levert GLK extra
inkomsten op.”
Menno Tillema, hoofd Bouwkunde

Onze mensen

Samenwerken

Zonder onze medewerkers en
vrijwilligers lukt het niet om
onze doelstellingen te bereiken.
Zij zijn de ambassadeurs van
onze organisatie, onze lokale
voelsprieten. Hun bevlogenheid,
deskundigheid en betrokkenheid
koesteren we. We geven hen de
ruimte om te leren .  Onze mensen
nemen initiatief en werken samen,
binnen en buiten GLK.

Om meer kennis te kunnen
benutten, nieuwe doelgroepen
aan te spreken en inkomsten
te vergroten wil  GLK de
komende jaren het aantal
samenwerkingsverbanden
met provinciale en lokale
organisaties in Gelderland
uitbreiden.

“Medewerkers en
vrijwilligers van GLK
herken je direct. Ze
zijn enthousiast en
hebben passie voor
hun werk. Samen
gaan we invulling
geven aan de koers
voor 2016-2025.”

“We hebben nogal
wat ‘buren’ waar
we graag mee
samenwerken.
Waar mogelijk
help je elkaar op
het gebied van
bijvoorbeeld
biomassa en
faunabeheer. “

Mirjam Lammertink,
hoofd Personeel & Organisatie

Gerard Jonkers,
regiohoofd West-Gelderland

“Door onze
samenwerking
met Stichting
Oude Gelderse
Kerken en
andere erfgoedorganisaties
vergroten we
onze kennis en
versterken we
onze positie.”
Jeanine Perryck,

• 100 medewerkers

kunst- en cultuurhistoricus/
fondsenwerver

• 70 flexibele krachten
• 700 vrijwilligers

“Een flink aantal
monumentale
landgoederen en
gebouwen is aan
ons toevertrouwd.
Het behouden,
verbeteren en
laten leven van dit
kwetsbare erfgoed
is onze drijfveer,
onze passie. Onze
ambitie is om dit
mooie bezit straks
met een trots gevoel
na te kunnen laten
aan de generaties
die ons volgen.”
Peter van den Tweel,
directeur-bestuurder
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