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 Voorwoord 

 

Dit meerjarenplan geeft aan wat wij als Bestuur van de Stichting Landgoed Kasteel 

Geldrop willen bereiken in de komende jaren en waar we willen staan in 2025. Het is 

tot stand gekomen via brainstorms met nauw betrokken stakeholders. Het bevat 

verkenningen, wensen en concrete plannen met betrekking tot het toekomstig 

functioneren van het Landgoed. Dit plan vindt zijn oorsprong in de, oorspronkelijk door 

de gemeente Geldrop geformuleerde meerjaren-visie uit 1998. Deze vormt de basis 

voor onze stichting. Het is een voortzetting van de lijn zoals die door het 

stichtingsbestuur is geformuleerd in eerdere meerjarenvisies. 

 

Scherper dan voorheen hebben we de nadruk gelegd op het vormgeven van de positie 

als karakteristiek en duurzaam Landgoed in het sociale en ruimtelijke 

ontwikkelingskader van Geldrop- Mierlo. De komende periode zal verder nog meer 

gericht moeten zijn op een economisch verantwoorde, maar duurzame instandhouding 

en exploitatie van het gehele landgoed en de renovatie van het kasteelpark. In die 

context vormt met name de toekomst van de Kinderboerderij komende jaren een 

belangrijk item. 

 

Dit plan actualiseert het beleid van de Stichting. Uitgangspunten zijn: 

• vergroten en verbeteren van de gastvrije functie en toegankelijkheid van het 
Landgoed voor de Geldropse gemeenschap en haar omgeving; 

• meer duurzaamheid, doelmatigheid, professionalisering en synergie bij de 
inzet van mensen en middelen; 

• realiseren van een laagdrempelig, maar kwalitatief hoogstaand en gastvrij 
Landgoed, dat een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en dier- 
en natuurbeleving gaat vervullen; 

• commerciële ontwikkelingen moeten altijd passen in en ten dienste staan 
aan het openbare maatschappelijke karakter van het landgoed; 

• inspelen op veranderingen in de maatschappij en de consequenties hiervan 
op het behoud en de instandhouding van het gehele Landgoed. 

 
Dit beleid is de basis voor nu geformuleerde en toekomstige plannen.  
 

Het plan is bestemd voor allen die direct of indirect betrokken zijn bij het wel en wee 

van het landgoed. Het geeft de betrokkenen tevens de mogelijkheid hierop te reageren 

met op- en aanmerkingen, correcties, ideeën, wensen en aanbevelingen.  

 

Wij vertrouwen erop dat dit meerjarenplan een belangrijk richtsnoer zal zijn bij de 

realisering van de plannen die wij voor ogen hebben. 

 

We rekenen daarbij op ieders vol inzet en medewerking. Bij voorbaat dank daarvoor! 

 

Bestuur Stichting Landgoed Kasteel Geldrop, april 2019 
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1 Waar komen we vandaan 

 
Landgoed Kasteel Geldrop is uniek door de bijzonder romantische uitstraling, het 

exclusieve park in harmonie aangevuld met de Baron z´n Hof en de bijgebouwen. Dit 

alles als onderdeel van het centrum van Geldrop.  

Geldrop is van oudsher een kasteeldorp. De oudste nog bestaande gebouwen zijn op 

het Landgoed te vinden. Het is het laatste zichtbare wat resteert uit de 

ontstaansgeschiedenis van Geldrop. Om die geschiedenis te kunnen blijven beleven 

is het goed de band met de omgeving te behouden en waar mogelijk te versterken. In 

2016 hebben wij als Landgoed zeer succesvol met diverse activiteiten het vierhonderd 

jarig bestaan gevierd. 

 

Bij de overdracht van het Landgoed door de erven Van Tuyll van Serooskerken aan 

de gemeente in 1974 is de bepaling opgenomen dat: “Koopster zich verplicht om aan 

de gebouwen van het kasteel een openbare, niet-commerciële bestemming te geven 

en om de gronden en de overige gebouwen als zodanig te handhaven”.  

Later werd door de familie, in verband met de oplopende kosten van onderhoud, 

ingestemd met een beperkt zakelijk gebruik.  

Stichting Kasteel Geldrop is op 30-12-1996 eigenaar geworden van het landgoed ter 

grootte van ongeveer 11 hectare. 

 

Dit uitgangspunt is in 2018 wederom vastgelegd in de nieuwe statuten van de Stichting 

Landgoed Kasteel Geldrop. (Een fusie van de stichtingen Kasteel Geldrop, Vrienden 

van Kasteel Geldrop en Kinderboerderij Geldrop.) 

Onze doelstelling is daarin als volgt geformuleerd: 

 het, ten nutte van de gemeenschap van Geldrop Mierlo, behouden en in stand 
 houden van het Landgoed Kasteel Geldrop door dit duurzaam te beheren en te 
 exploiteren, inclusief de daarop gelegen kinderboerderij; 
 (en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt 
 of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.) 

 

De verantwoordelijkheid voor het Landgoed berust bij de stichting. Het 

stichtingsbestuur zal, in goede samenspraak met het gemeentebestuur als 

belangrijkste subsidiegever, trachten die verantwoordelijkheid waar te maken. 

 

Belangrijk voor de goede instandhouding zijn het opstellen en uitvoeren van de diverse 

meerjaren-onderhoudsprogramma´s. 

 

De huidige activiteiten zijn positief bestemd in de ruimtelijke plannen van de gemeente 

Geldrop-Mierlo. Voor toekomstige ontwikkelingen hoeft dat niet altijd het geval te zijn 

en zal samen met de omgeving naar goede inpassing moeten worden gezocht. 
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2 Waar staan we nu 

 

Het Landgoed is een cultuurhistorisch belangrijk, gedeeltelijk wettelijk beschermd, 

gastvrij Brabants Landgoed in het beekdal van de Dommel. We zijn een verborgen 

schat van historie, natuur en cultuur in het centrum van Geldrop. Die gezonde natuur 

en cultuur kunnen we ruiken, zien, voelen en ervaren. De diversiteit op het Landgoed 

aan plekken en mogelijkheden is groot. 

De vaste gebruikers als IVN, het Strabrechttheater, ID-sieraden, Kasteelhoeve 
Geldrop VOF en de gemeente (huwelijksvoltrekkingen en incidenteel gebruik) 
behouden vanuit het verleden hun bijzondere positie mede door de op het landgoed 
goed passende aard van hun activiteiten. Wel is ons uitgangspunt dat hun activiteiten, 
voor onze exploitatie, zeker kostendekkend moeten zijn. 
 

In de afgelopen vijf jaren zijn er diverse kleinere en grotere dingen gebeurd die van 

belang zijn voor de huidige situatie van en de stand van zaken op het Landgoed. We 

benoemen ze hieronder, uiteraard niet uitputtend. 

 

We hebben afgelopen jaren: 

- goed onderhoud kunnen plegen aan de gebouwen 

- veel tijd besteed aan de toekomst van de Kinderboerderij 

- een schitterend vierhonderd jarig bestaan gevierd 

- ons personeel en de vele vrijwilligers grotendeels weten te behouden 

- de drie stichtingen op het landgoed samengevoegd en de interne organisatie 

verbeterd 

- een erg mooie Zintuigentuin erbij gekregen 

- veel leuke activiteiten op het Landgoed gehad 

- nieuwe huurcontracten met ID-sieraden en de Kasteelhoeve Geldrop VOF 

gesloten 

- in de relatie met de gemeente geïnvesteerd 

- de bezoekersaantallen zien stijgen. 

 

We zijn nog erg bezig met en soms zoeken we nog naar: 

- realisatie van het groenplan, ook in relatie met de andere oever van de Dommel; 

de historische relatie met het dorp duidelijker voelbaar maken 

- nieuw toekomstbestendig duurzaam plan voor de Kinderboerderij 

- directe relaties met meer instellingen en bedrijven in Geldrop 

- plan voor gebruik van de zolder van het Kasteel 

- meer naar buiten treden als Landgoed 

- fondsenwerving 

- de synergie met alle gebruikers van het Landgoed (bijv. Landgoeddag) 

- betere marketing van het Landgoed 

- nog meer passende en duurzame activiteiten op het Landgoed. 
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3 De komende jaren 
3a Onze toekomst 
De visie van het bestuur op het goed en duurzaam naar de volgende generatie 
brengen van het Landgoed Kasteel Geldrop is als volgt: 

• zoveel mogelijk openstellen van de gebouwen en het landgoed; 

• zorg dragen dat de gebouwen, activiteiten en faciliteiten voor een breed publiek 
(inclusieve samenleving) toegankelijk zijn: jong en oud, arm en rijk, valide of 
mindervalide; 

• zowel zelf activiteiten organiseren als de gelegenheid bieden aan organisaties 
om dat te doen; 

• algemeen, maar ook zakelijk/commercieel gebruik van het kasteelcomplex 
stimuleren, dit is noodzakelijk voor (het draagvlak voor) het behoud; 

• zorg dragen voor meer bekendheid van het landgoed en zijn mogelijkheden en 
daarmee meer publiek en inkomsten genereren; 

• bevorderen van samenhang van de op het landgoed aanwezige onderdelen; 

• zorg dragen voor professioneel en duurzaam beheer van het kwetsbare 
landgoed, zowel voor de gebouwen als het groen, mogelijk door uitbreiding van 
het landgoed aan de randen om de relatie met het dorp te verbeteren. 

 
Dit alles proberen wij te bereiken door te: Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen 
en Verweven. 
 

3b Onze uitgangspunten 

De gewone toegang tot het Landgoed, de Kinderboerderij en het Kasteel blijft gratis.  

Bij bijzondere activiteiten kan toegang worden gevraagd. Uitgangspunt is dat 

activiteiten minimaal kostendekkend moeten zijn. Commerciële verhuur dient uiteraard  

ter dekking van de algemene kosten. 

Hoe meer er door anderen op het Landgoed wordt georganiseerd hoe beter het is. 

 

3c Onze ambities 

Als TOP 10 zien wij voor het Landgoed de komende jaren de volgende concrete 

ambities: 

1. Betere verbindingen zowel fysiek als qua zichtlijnen met de omgeving 

2. 1 à 2 grote/unieke evenementen per jaar 

3. Nieuw hoofdgebouw kinderboerderij mede als ontmoetingscentrum voor 

duurzame natuur- educatie en beleving 

4. Zichtbaarheid verbeteren in samenwerking met Stichting Village Marketing 

Geldrop-Mierlo en de gemeente 

5. Betere benutting Kasteel 

6. Door de combinatie van activiteiten en marketing/communicatie wordt het 

Landgoed regionaal een begrip.  

7. Continuïteit, duurzaamheid en uitstraling van kwaliteit van het Landgoed als 

geheel 

8. Gerestaureerd park (aantrekkelijk en interessant) 

9. Gebruik tuin en (voedsel)bos intensiveren (aanleg tiny forest) 

10. Landgoed behoudt zijn waarden maar gaat mee met de tijd 
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4 Wat willen we bereiken en moet er gebeuren in de komende vijf jaar 

Ter voorbereiding van deze paragraaf zijn er enkele brainstormbijeenkomsten geweest 

met de meest betrokken mensen op het Landgoed, de verantwoordelijk wethouder en 

met de vrijwillige medewerking van enkele professionals van buiten.  

 

De focus lag op het Landgoed als geheel. De resultaten hiervan zijn door het bestuur 

gewogen en in de tijd gefaseerd. Sommige zaken kunnen direct opgepakt en 

uitgevoerd worden. Andere zaken hebben een langere voorbereidings- en/of 

doorlooptijd. Bovendien kan, ook financieel, niet alles tegelijk. Daarom hebben we een 

uitvoeringsplan opgesteld. 

 

Uitgangspunt voor de bijeenkomsten was de vraag: "Wie zijn we en wat willen we 

samen bereiken? Tijdens de bijeenkomsten is op een brede manier naar de toekomst 

gekeken met de nadruk op de mogelijkheden. Er zijn circa 30 mogelijkheden en kansen 

genoemd en ruim 50 ideeën uitdagingen voor de komen jaren. Uiteraard hebben we 

die geprobeerd te clusteren.  

 

Dat hebben we gedaan via het aanbrengen van een focus in vijf doelgroepen: 

- Individuele kinderen met hun begeleiders 

- Onderwijs (groepen kinderen) 

- Volwassenen 

- Gezondheid 

- Bedrijven en instellingen 

 

We proberen binnen deze focus mee te werken aan de algemene maatschappelijke 

opgaven, zoals: duurzaamheid, toegankelijkheid, inclusiviteit en innovatie.  

Aan deze doelgroepen hebben we de ideeën voor de komende jaren gekoppeld. Zie 

bijlage 1. Opgemerkt wordt dat er uiteraard overlappingen zijn. Bovendien hopen we 

dat er nog veel ideeën door anderen zullen worden aangedragen en uitgevoerd. Dit 

gebeurde al op de 24 maart jl. gehouden Landgoeddag. 

 

Per doelgroep gaan we verder werken aan activiteiten op en de positie van het 

Landgoed. 

Als resultaat van de Brainstormsessies is de volgende TOP 9 van ideeën opgesteld: 

Voorjaarsmarkt Landgoed 

Creatief vergaderen 

Educatieve projecten 

Openluchttheater 

Voedselbos, kwekerij, pluktuin 

Natuurspeelplaats 

Workshops 

Artist in Residence 

Concerten, binnen en buiten (naast Strabrecht) 
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Mede op basis van de genoemde brainstorm en de ideeën top 9 hebben we als 

bestuur een TOP 10 aan uit te voeren projecten geselecteerd om de komende vijf 

jaar te gaan realiseren. Dit zijn dus de extra projecten naast de 'gewone' exploitatie 

en activiteiten die er al georganiseerd worden.  

 

Deze projecten vergen kleine dan wel grotere investeringen. Hiervoor zal additionele 

en/of alternatieve fondsenwerving noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld door de oprichting 

van een 'Landgoedfonds'. Verder is voor een goede samenwerking met de gemeente 

één aanspreekpunt of accountmanager binnen de gemeente zeer gewenst. 

Sommige projecten kunnen (of zijn al) snel worden opgepakt andere vergen meer tijd. 

Daarom de volgende planning voor de TOP 10 aan projecten: 

2019 

1. Zichtbaarheid en omgeving van het Landgoed in samenwerking met de 

gemeente verbeteren; Ro-notitie "Het Landgoed en zijn omgeving" 

presenteren.  

2. Verbeteren van onze marketing & communicatie 

3.  Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor fietsen en auto's 

4.  Restauratie en vernieuwing van de Engelse Landschapstuin, inclusief 

entreegebied Kasteel (als evenementenlocatie) 

 

2020-2022 

5. Verder ontwikkelen van de gebruiksmogelijkheden in de Oostvleugel en de 

zolder van het Kasteel 

6. Nieuwbouw, dan wel grondige renovatie van het hoofdgebouw van de 

Kinderboerderij realiseren 

7. Veranderen gebruik huidige evenementenweide; omvormen delen bos tot 

voedselbos  

8. Verduurzamen van het Landgoed met voorbeeldfunctie op het gebied van 

energieverbruik en energie opwekken, watergebruik, duurzaam groenbeheer 

 

2023-2024  

9. Tijdelijk wonen in het Kasteel mogelijk maken (Artist in Residence) 

10. Lift in het Kasteel vernieuwen en doortrekken naar zolder 

 

Daarnaast willen we nog dit jaar intern een aantal numerieke doelstellingen voor het 

Landgoed als geheel formuleren. Hieraan kunnen mede het succes van ons beleid 

aflezen. De groei die we willen bereiken dient geleidelijk, maar gestaag te zijn. 

Overbelasting, zowel van personeel, vrijwilligers als gebouwen en groen dient te 

worden voorkomen.  

  



MJV LANDGOED KASTEEL GELDROP vs. 3.0 Pagina 8 
 

5 Met wie doen we het 

5a De gemeenschap 

Het Landgoed is van oudsher sterk verbonden met de (ontwikkelingen in) 

gemeenschap Geldrop-Mierlo. Een goede relatie met de diverse geledingen binnen de 

gemeenschap is dan ook onmisbaar voor de doorontwikkeling van het Landgoed. Dit 

betreft uiteraard de gemeentelijke organisatie, maar ook bijvoorbeeld de 

ondernemersverenigingen en de Stichting Village Marketing. Daarnaast proberen wij 

ook goede relaties te hebben met andere sociaal maatschappelijke instellingen in 

Geldrop-Mierlo. Belangrijke vertegenwoordiger van de gemeenschap is uiteraard ook 

de gemeente Geldrop-Mierlo. Graag zouden wij die relatie nog verder verbeteren. 

 
5b Vrijwilligers 

Zonder de inzet van de ruim 140 vrijwilligers zou het Landgoed niet kunnen 

voortbestaan. 

Uiteraard vragen zij de nodige tijd, inzet en geduld. Zeker de groep “kwetsbaren” onder 

hen. De behoefte aan een luisterend oor en open oog voor hun situatie vraagt om 

goede begeleiding. Ze hebben daar recht op. 

Verder leiden maatschappelijke ontwikkelingen ertoe dat vrijwilligers meer dan in het 

verleden opteren voor kortlopende projecten en werkgroepen. Zij zijn minder geneigd 

om zich lang aan een organisatie te binden. Ze willen meer zelf inhoudelijk invulling 

geven aan hun activiteiten en verantwoordelijkheden en maken daarom een meer 

overwogen keuze voor bepaalde organisaties en activiteiten.  

Zij die zich graag inzetten als vrijwilliger bepalen liever zelf hun dagen en uren zoals 

het hen uitkomt. Wij ontkomen niet aan deze tijdgeest. Door optimaal gebruik te maken 

van deze omgevingsfactoren voorkomt Stichting Landgoed Kasteel Geldrop isolement, 

maken derden spontaan kennis met het werk en de mogelijkheden van Landgoed 

Kasteel Geldrop en worden de medewerkers uitgedaagd tot nieuwe activiteiten en 

impulsen. 

 

We hebben een vrijwilligersbeleid opgesteld. In dit stuk wordt duidelijk gemaakt wat de 

stichting van de vrijwilligers verwacht en wat de vrijwilligers hiervoor terugkrijgen. 

Onderdeel hiervan is de handleiding voor vrijwilligers. 

 

5c Bijzondere vrijwilligers 

Vanuit onze bijzondere sociale doelstelling hebben wij ook "bijzondere vrijwilligers". 

Deze werken veelal onder begeleiding van een externe organisatie; WW-ers, WAO-

ers, allochtonen, vluchtelingen, uitkeringsgerechtigden en  personen voorgedragen 

door de Sociale Dienst, GGD, Reclassering, Novadic, Stichting Combinatie Jeugdzorg, 

Dagopvang gehandicapten e.a.  

Hun beperkte inkomen, het ontbreken van een baan, voor sommigen hun slechte 

lichamelijke, psychische en geestelijke gezondheid of andere persoonlijke 

omstandigheden vormen belemmeringen voor participatie waardoor ze gemakkelijk 

geïsoleerd raken. Toenemende aandacht is er voor uitkeringsgerechtigden als 
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vrijwilliger. De rol van het vrijwilligerswerk bij het bevorderen van participatie wordt 

steeds meer benadrukt. Binnen het werkgelegenheidsbeleid zijn de mogelijkheden niet 

toereikend om alle werklozen aan een baan te helpen. De Wet Werk en Bijstand biedt 

langdurige werklozen gelegenheid om met behoud van een uitkering 

“maatschappelijke nuttige activiteiten” te verrichten. In overleg en met steun van de 

gemeente willen we deze mensen een beschermde plek op het Landgoed bieden. 

 

Voorwaarden om mensen uit deze groepen aan ons te binden zijn: 

• een duidelijk takenpakket, dat zoveel mogelijk aansluit bij hun individuele 

wensen en mogelijkheden 

• voorkomen van overbelasting 

• een optimale werkplek en gunstig werkklimaat dat zich uit in samenwerking, 

gezelligheid, wederzijds respect en waardering 

• vormen van inspraak 

• vorming en begeleiding op maat 

• goede regelingen en gemeenschappelijk activiteiten om de teamgeest te 

vergroten en te versterken 

• goede verzekering 

 

5d Stagiaires 

Stages hebben te voldoen aan allerlei school- , werk- en administratieve 

verplichtingen, die gewoonlijk vooraf schriftelijk zijn vastgelegd. Daarbij moeten ze 

wennen aan de nieuwe werk- en leefomgeving, het strakke werkritme, de vele 

dagelijkse verplichtingen en verantwoordelijkheden, die een stage vereist. 

Stagecontracten zijn al aangegaan met de scholen: Helicon Helmond, Groenschool 

Eindhoven, maatschappelijke stages van het Strabrecht College en het Pleincollege 

Nuenen. We willen onderzoeken in hoeverre dit verder is uit te breiden. 

 

5e Personeel 

Het personeel in dienst van de stichting zal de in dit plan voorgestelde ontwikkelingen 

mede moeten dragen en uitvoeren. Dit zal op sommige punten veranderingen in de 

werkzaamheden betekenen. 

Er zal zeker meer marketing- en communicatiekennis in huis moeten worden gehaald. 
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6 Financiën en Slotbeschouwing 

 

De normale exploitatie van het Landgoed is op dit moment geborgd. Dit komt mede 

door een subsidie van de gemeente voor vooral het onderhoud van kasteel en park 

en de instandhouding van de Kinderboerderij. Twee zaken baren ons op dit moment 

zorgen. Het stijgende structurele verlies op de Kinderboerderij en een te beperkte 

investeringsruimte. 

Bij voorkeur dienen alle onderdelen op het Landgoed zichzelf te bedruipen. Indien 

onvermijdelijk is enige kruisfinanciering acceptabel. Het verlies op de Kinderboerderij 

mag echter niet het voortbestaan van het Landgoed in gevaar brengen. 

Vaak is het zo dat voor projectmatige investeringen externe fondsen zijn aan te 

boren. Dit geldt echter niet voor 'normale exploitatielasten'. Dit betekent dat voor het 

vernieuwingsplan van de Kinderboerderij, de exploitatie vooraf verzekerd moet zijn. 

Verder zullen we, ook voor de projecten die naar verwachting extra inkomsten kunnen 

genereren, de investeringen veelal extern, of met externe partners moeten zien te 

dekken. De kosten gaan voor de baat uit. 

 

Duidelijk is dat we ook op het Landgoed zelf meer moeten samenwerken, daarom is 

er als direct vervolg op de brainstormbijeenkomsten een Programmacommissie 

ingesteld die zich bezighoudt met de coördinatie en het aantrekken van nieuwe 

activiteiten op het Landgoed. Als eerste resultaat kan de Landgoeddag genoemd 

worden op 24 maart 2019, waarop iedere onderdeel van het Landgoed zich 

presenteerde. 

 

Komende jaren zal er weer veel van de vrijwilligers en het personeel worden gevraagd 

om bestaande en nieuwe activiteiten in goede banen te leiden. 

 

We willen daarnaast echt veel aandacht aan onze omgeving schenken en de 

samenwerking met vele Geldroppenaren, de gemeente en Geldropse bedrijven en 

instellingen zoeken. Naar onze mening vormt het Landgoed een onlosmakelijk 

onderdeel van het centrum van Geldrop en is het daarom onderdeel van de 

centrumplannen. Wij willen daar graag actief een bijdrage aan leveren en brengen 

daartoe nog dit jaar een separate notitie uit. 

 

In 2025 zijn we sowieso bekend bij alle Geldroppenaren en ook bij veel mensen en 

bedrijven in de Brainportregio als een laagdrempelig, maar kwalitatief hoogstaand 

Landgoed dat een voorbeeld- en een voortrekkersrol vervult op het gebied van 

duurzaamheid, dier- en natuurbeleving en -educatie! 
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Bijlage 1 Resultaten Brainstorm 
 

DOELGROEPEN +  IDEEËN  

 

   

Individuele 

kinderen 

Onderwijs Volwassenen Gezondheid Bedrijven/Instel. 

Educatie, recreatie 

voor iedereen; 

duurzaamheid 

Kinderopvang 

Scholen 

Cult. centrum 

De Wiele 

Div. 

ondernemers 

St. Anna 

verzorgings- 

huizen 

De Akert 

Voorbeeldfunctie 

voor voeding, 

zonnepanelen, 

bouwmaterialen, 

onderhoud 

Pluktuin, speelbos 

beter faciliteren 

Bewegen in 

natuur 

Griezeltocht Fitness, 

Natuursporten 

Teambuilding 

activiteiten 

Evenementen op 

feestdagen: kerst, 

sinterklaas, pasen, 

Halloween 

 

Brabant-, of 

Geldrop - 

historie cursus 

Dansavond, 

Eindejaars-gala 

Herstel, 

revalidatie in 

gezonde en 

groene 

omgeving 

Creatief vergaderen 

Nieuwe klimbomen  Stageplaatsen Artist in 

residence 

Trimparcours Coachinghuis 

Audiotour(en) gehele 

park: Baron z’n hof, 

kinderboerderij, 

zintuigentuin 

 

Educatieve 

projecten 

Biologie, 

natuur, voeding, 

burgerschap, 

cultuur (CKV) 

Workshops, 

proeven, koken 

sieraden, 

kweken, 

tuinieren 

Activiteiten voor 

mensen met 

beperking 

rolstoelwande-

ling, blind eten 

Projecten met 'De 

Wiele' en 

bibliotheek 

 

Lampionnenoptocht 

 

Bomentocht Lezingen In park werken Beurzen B2B 

Interactieve 

rondleidingen 

 

Brainport met 

Strabrecht 

college 

Tentoonstel-

lingen, beurzen 

Yoga, 

mindfullness, 

Tai-chi 

Ondersteunen voor 

exposure 

Kinderattracties  

in park 

Bewegen in 

natuur 

Concerten Gelukspad Natuurwandelingen 

o.l.v. gids 

Ontdekpad/beleven 

in de natuur 

Natuurdiploma 

halen 

Kennis 

doorgeven 

(Wandel-) 

coaching 

Brainport-

themadagen 

Educatie/knuffelen 

dieren 

Natuur tekenen, 

schilderen  

Toneel, 

Openlucht-

theater 

 Ambachtelijke 

maakindustire 

"Voedselbos" 

kwekerij 

 Rondleidingen 

door experts 

 Flexibele 

werkplekken 

Koken met 

kinderen 

 Datingdag   

Natuurspeelplaats  Cursussen   

Varen op Dommel  Re-enacting   

Moeder-kind Yoga  Afhuren van 

hele Landgoed 

  

Kinderfeestjes     

Reuzen-picnic     

Tiny Forest     

Leskisten     

     

 


