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Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag over 2020 van Stichting Landgoed Kasteel Geldrop. Dat jaar is onverwacht 

heel anders verlopen. Zowel het aantal bezoekers als het aantal activiteiten was in dat jaar minimaal, 

uiteraard vanwege de COVID-19 pandemie. Toch hebben we niet stil gezeten maar onze energie 

gestopt in de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en het versnellen van reeds bestaande plannen. 

De vier V’s: Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen en Verweven uit het Meerjarenplan 2020-2025, 

vormden daarbij ons uitgangspunt 

Toegevoegd aan dit jaarverslag is bijlage 1. Hierin staat kort beschreven hoe het bestuur omgaat met  

de Governance Code Cultuur voor het bestuurmodel. Die code is in 2019 landelijk ingevoerd. 

Wij nodigen u van harte uit om in 2021 ons landgoed te blijven volgen, bezoeken en ontdekken hoe 

we elkaar versterken en als eenheid naar buiten treden. Dit geschiedt dan uiteraard langs de lijnen 

van onze nieuwe huisstijl. In dit verslag presenteren we aldus de volgende hoofdstukken: Wie 

vormen samen het landgoed?, Wie zorgt er voor wat?, Wat gaat er gebeuren? en We doen het niet 

alleen!  

Wij wensen u veel leesplezier!  

Het bestuur van Stichting Landgoed Kasteel Geldrop, maart 2021 

 

 

 

Foto John Schoolmeesters. Krokusveld onder de monumentale platanen. 
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Wie vormen samen het landgoed?  

Stichting Landgoed Kasteel Geldrop  

Het kasteel is de voormalige woonstee van de familie Van Tuyll van Serooskerken. Het is in 1974 in 

handen gekomen van de gemeente Geldrop. Na grondige restauratie en verbouwing is het in 1977 

door de gemeente open gesteld. In de overdrachtsakte van het domein naar de gemeente en later 

van de gemeente naar de Stichting Kasteel Geldrop is het in 19e eeuwse stijl ingerichte kasteel 

toegankelijk geworden voor het publiek. Bij de overdracht en later ook in de statuten is opgenomen 

dat het kasteel, met bijgebouwen en het 11 hectare grote landgoed, ten goede moest komen aan de 

Geldropse gemeenschap. Tevens is statutair bepaald dat voor onderhoud en instandhouding van het 

landgoed, de situatie van het jaar 1870 als uitgangspunt zou gelden. In dat jaar kreeg namelijk het 

kasteel zijn huidige vorm.  

De gemeente Geldrop was tot 1996 eigenaar van het kasteelcomplex, waarna de inmiddels 

opgerichte Stichting Kasteel Geldrop voor fl. 1,- eigenaar werd. In april 2018 is Stichting Kasteel 

Geldrop gefuseerd met Stichting Kinderboerderij Geldrop en Stichting Vrienden van Kasteel Geldrop 

tot de huidige Stichting Landgoed Kasteel Geldrop. Deze stichting beheert het landgoed en zorgt voor 

het onderhoud en exploitatie van alle gebouwen op het kasteelterrein, waarop ook de 

Landschapstuin, het natuurpark, de Kinderboerderij, Bloemenhof en de Zintuigentuin. Ook 

onderhoudt de stichting nauwe relaties met de gebruikers van het landgoed zoals Het Strabrecht 

Theater (Kasteelconcerten), De Kasteelhoeve, de gemeente Geldrop-Mierlo (huwelijkssluitingen en 

subsidiegever), Art of Impression (Edelsmid en huurder van het oude Waschhuis) en de IVN afdeling 

Geldrop (huurder van Koetshuis-Paardenstal).  

Het kasteel, het park in  landschapsstijl, bijgebouwen (uitgezonderd het boerderijgedeelte en 

Pronckzaal van de Kasteelhoeve en de Kinderboerderij) en siertuin van de Bloemenhof, zijn sinds 

1967 rijksmonumenten.  

In het jaar 2000 kreeg het landgoed gedeeltelijk de status van Historische Buitenplaats.  

De stichting verkrijgt haar gelden door commerciële verhuur van ruimtes en het vergaren van 

subsidies, donaties en vrijwillige bijdragen o.a. via de Vrienden van Landgoed Kasteel Geldrop. Ook 

stelt zij ruimtes beschikbaar voor cultureel-maatschappelijke en educatieve doeleinden tegen een 

sterk gereduceerd (huur)tarief.  
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In het centraal gelegen kasteel vinden diverse activiteiten plaats. De vier stijlkamers op de begane 

grond met oude keuken worden verhuurd voor feesten, huwelijken, concerten en condoleances. Op 

de eerste verdieping bevinden zich vergaderruimtes en een expositieruimte voor beeldende kunst. 

Op de tweede verdieping is een oudheidkamer ingericht. Al deze ruimtes (uitgezonderd kantoor) zijn 

elke zondag gratis te bezichtigen. Daarnaast worden door 30 vrijwilligers normaliter rondleidingen 

verzorgd en activiteiten georganiseerd zoals o.a. een Kunstfair, wisselende exposities, lezingen, 

speurtochten voor kinderen en workshops. Ook zijn het gebouw en de tuin erg in trek als fotolocatie 

voor bruidsparen.  

In het coronajaar 2020 telde het kasteel slechts 6.025 bezoekers in tegenstelling tot ruim 25.000 

bezoekers in 2019. Het kasteel heeft vanwege de lockdown van half maart tot en met eind mei, van 

half oktober tot begin november en van begin december tot het einde van het jaar de deuren 

moeten sluiten. Het aantal bezoekers viel niet alleen daardoor tegen, ook de zondagen in januari en 

februari waren slecht bezocht door het stormachtige weer. Daarnaast waren bezoekers voorzichtiger 

met het bezoeken van openbare gebouwen zoals het kasteel. Vooral in de maand juni zijn er weinig 

bezoekers geweest. In de zomermaanden was de belangstelling wel groot. Alle evenementen 

vervielen, uitgezonderd de Brocante in januari. De afwezigheid en af- /en uitstel van doorgaans goed 

bezochte evenementen drukte vanzelfsprekend niet alleen de bezoekersaantallen maar ook de 

goede financiële perspectieven van de organisatoren en/of deelnemers.  

 

De voordeur op een kier in 2020 

Er traden 40 (2019 86) paren in het huwelijk, er waren 16 (2019 30) feesten/borrels/diners. 

Daarnaast vonden er 18 (2019 192) zakelijke bijeenkomsten plaats ,zoals vergaderingen en 

coachingsbijeenkomsten. Ook waren er 5 (2019 28) rondleidingen, 43 (2019 42) fotoreportages en 1 

(2019 10) groot evenement en 4 (2019 13) kleinere activiteiten. Door kinderen is er 3 (2019 9) keer 

gebruik gemaakt van educatieve spellen. De activiteiten en evenementen zijn apart vermeld verder 

in het verslag. Conclusie is dat alle activiteiten, uitgezonderd fotoreportages, significant zijn 

teruggelopen. 
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Het prachtige gebouw heeft veel onderhoud nodig. In 2014 heeft een grote restauratie 

plaatsgevonden. Het interieur wordt wekelijks bijgehouden en een klusjesman zorgt dat alles werkt. 

Een groep vrijwilligers vormen de zogeheten bloemengroep en zorgt voor het wekelijks verversen 

van de prachtige bloemwerken.  

In de door corona rustige periode is van de gelegenheid gebruik gemaakt schilderwerkzaamheden te 

verrichten. 

Het kasteel is op zondag tussen 14.00 uur en 17.00 uur gratis toegankelijk voor het publiek.                     

Exposities zijn op donderdag, vrijdag en zondag gratis te bezichtigen tussen 14.00 uur en 17.00 uur. 

In 2020 was het kasteel ook van 14 juli tot en met 23 augustus op dinsdag t/m zaterdag geopend 

tussen 14.00 en 17.00 uur. Er was sprake van een extra grote belangstelling. Die kwam voort uit de 

situatie dat, ook vanwege corona mensen vooral binnenlandse uitstapjes maakten. In de 

vakantiemaanden werden er dit jaar geen rondleidingen georganiseerd en geen verhalen over het 

landgoed verteld. Het totaal aantal openingsuren, waarbij het kasteel gratis toegankelijk was, 

bedroeg in 2020 ongeveer 360 (2019 490) uur.  

Begin 2020 is door Bureau Gestrijpt uit Eindhoven de nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Deze huisstijl is 

doorgevoerd in de publicatieborden aan de Mierloseweg en Helze, de vaandels aan de Helze en het 

briefpapier. Ook de internetsite www.kasteelgeldrop.nl is medio juli online gegaan in een nieuw 

jasje. In 2021 zullen de overige uitingen van het landgoed op koffiekopjes en pennen op de planning 

staan. 

 

Foto John Schoolmeesters. Vroeg in de ochtend. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kasteelgeldrop.nl/
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Midden in het drukke dorpscentrum van Geldrop ligt in een rustige groene oase de Kasteel 

Kinderboerderij op het landgoed. Bezoekers kunnen de kinderboerderij gratis bezoeken. Zij kunnen 

dieren (soms onder begeleiding) knuffelen en aaien. Kinderen kunnen spelen met tractortjes en 

fietsjes (eigendom van de boerderij) op het terrein en er is een gecertificeerde kleine speeltuin, 

bestaande uit een glijbaan en schommels. Bezoekers kunnen dierenvoer kopen en dit aan de dieren 

voeren en men kan kleine versnaperingen kopen zoals koffie, thee, snoep en ijs.  

De doelstellingen van de Kinderboerderij zijn vijfvoudig: 

• educatie en voorlichting over dieren voor kinderen tot 12 jaar; 

• recreatie en sociale ontmoeting met dieren voor jong en oud in een groene omgeving; 

• een werkplek met maatschappelijke betekenis, met dieren voor kwetsbare personen in de   

samenleving; 

• leuk en dankbaar vrijwilligerswerk in een gezonde fijne omgeving; 

• dierenwelzijn. 

Van half maart tot en met 31 mei 2020 is de boerderij dicht geweest voor publiek. Daarna, meteen 

toen het toegestaan was, vanaf 1 juni, is het gelukt de middagen door de week twee uur open te zijn 

voor publiek. We wilden graag meer open maar waren afhankelijk van de beschikbaarheid van 

mensen die bij de poort wilden zitten en het aantal bezoekers in de gaten wilden houden, conform 

de richtlijnen van het RIVM. Er zijn bekertjes bij wijze van telsysteem ingezet maar dat werkte niet als 

er niemand bij de poort aanwezig was. Mensen klommen dan bij het bruggetje over het hekje, of 

liepen gewoon door als het maximum aantal bezoekers (25 tegelijkertijd) was bereikt. Er is veel actie 

gevoerd om meer poortwachters te krijgen en dat is gelukt.  

 

Het schaapsscheren op de kinderboerderij ging in 2020 helaas niet door. 

De kinderboerderij was redelijk snel elke dag, ook in het weekend, weer open, zowel ‘s morgens 

twee als ‘s middags twee uur. Wel steeds met een maximum aantal bezoekers dat varieerde tussen 

25 mensen in maart, 50-70 in de zomer en terug naar 40 in oktober. Er stond ontsmettingsmiddel bij 

de ingang en een aantal delen van de kinderboerderij waren afgesloten voor publiek. Looproutes 

stonden duidelijk aangegeven en de fietsenrekken zijn verplaatst naar buiten de poort en er werden 
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steeds gratis bordjes met informatie en aanpassingen van de regels gemaakt door J&J producties. Er 

is ook geld besteed aan materialen zoals een spatscherm, desinfecterende handgel, etc. om alles in 

goed banen te leiden. We leefden zowel de richtlijnen van RIVM als die van de vSKBN na. 

In 2020 heeft de kinderboerderij ruim 26.000 bezoekers kunnen ontvangen (2019 60.000). 

De kinderboerderij is van belang om mensen die (tijdelijk) uit het reguliere arbeidsleven zijn een 

goede invulling daarvan te geven en structuur te bieden. Er zijn vrijwilligers die naast een betaalde 

baan een dagdeel werken omdat ze het leuk vinden, gepensioneerden helpen mee en een aantal 

mensen is tijdelijk op de boerderij om hun leven weer op de rails te krijgen. Een flink aantal van de 

vrijwilligers heeft een handicap, beperking of psychische aandoening. Vanuit de gemeente wordt 

voor de begeleiding van deze vrijwilligers structureel een bedrag ter beschikking gesteld.  

De Kinderboerderij is in normale tijden 7 dagen per week open. De openingstijden zijn maandag t/m 

vrijdag tussen 10.00-16.30 uur en zaterdag en zondag tussen 11.00-16.30 uur.  

 

 

De Bloemenhof is een bloementuin met boomgaard, lei-fruit en kassen direct aansluitend aan het 

terras van de Kasteelhoeve. Verspreid door de tuin en boomgaard staan stoelen en bankjes die op 

zonnige dagen veelal bezet zijn. Er zijn mensen uit Geldrop die bijna dagelijks komen, om anderen te 

ontmoeten, even een praatje te maken of ergens rustig wat te lezen. Binnen de visie van Landgoed 

Kasteel Geldrop levert de Kasteel Bloemenhof een belangrijke bijdrage door middel van het 

uitdragen en inhoud geven aan duurzaamheid en biodiversiteit. In gesprekken met bezoekers wordt 

zoveel mogelijk het belang aangegeven van natuur en groen en dan vooral op kleine schaal.  

 

De Kasteelhoeve is in 2019 uitgeroepen tot “beste trouwlocatie van Brabant” en de aangrenzende 

romantische bloemenhof heeft meegewogen in deze prijs. De Bloemenhof is een toplocatie op het 

gebied van natuurlijk tuinieren, ontspannen en het op topniveau beleven van bijzondere momenten. 

Hier worden de rust, ruimte en romantiek gekoesterd, maar bezoekersaantallen zijn moeilijk te 

duiden omdat de Hof vijf toegangspoorten heeft. De tuin biedt gelegenheid voor (bruids)fotografen. 

Er zijn in het verslagjaar geen avondopenstellingen geweest voor fotoshoots.  
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De Bloemenhof is de kniptuin voor de bloemschikkers van het kasteel. De plantkeuze is zorgvuldig 

afgestemd op vaasgeschiktheid van de bloemen en takken. De Bloemenhof is 7 dagen per week open 

van 9.00 tot 17.00 uur. Echter de Bloemenhof is van half maart tot eind mei 2020 gesloten geweest 

i.v.m. de lockdown.  

Nieuw in 2020 is de Landgoedwinkel, die vanuit de Bloemenhof door de coördinator Cill Neggers 

wordt beheerd. Vooral planten en andere kleine artikelen uit de tuin en het kasteel worden verkocht 

aan bezoekers. In de Kasteelhoeve is een rek met wieltjes geplaatst met een groot aantal artikelen. 

De “winkel” is zes dagen pr week geopend (conform de openingstijden van de Hoeve). 

 

 
De Zintuigentuin werkt nauw samen met de Kinderboerderij en de Grabbelton Kinderopvang 

Geldrop. Het doel is natuureducatie voor jong en oud en extra aandacht voor jeugdige bezoekers en 

mensen met beperkingen, waaronder rolstoelers. De kinderboerderij heeft veel speelactiviteiten 

voor de kinderen en kan de dierlijke zintuigen aan de bezoekers tonen. De zintuigentuin concentreert 

zich op de menselijke zintuigen.  
De tuin wordt steeds meer bekend bij kinderen, ouders en grootouders uit Geldrop, maar ook bij 

mensen uit de verre omgeving, dagjesmensen, kinderdagverblijven, scholen en verenigingen. Vele 

bezoekers gaan in de ochtend eerst naar de kinderboerderij en vervolgens naar de zintuigentuin. De 

(groot)ouders waarderen de combinatie van rust, ontspanning en het leerelement van de 

kinderboerderij, zintuigentuin, het kasteel, Kasteelhoeve en het mooie park. Een prettige 

bijkomstigheid voor de bezoeker is dat de toegang tot het landgoed gratis is. Ook in de 

wintermaanden blijven de vaste klanten komen en ontdekken steeds weer iets nieuws in de tuinen. 

Het aantal bezoekers in 2020 is onder de 20.000 geëindigd. Dit komt omdat de Zintuigentuin van 15 

maart t/m eind mei tijdens de lockdown ook was gesloten. 

Kasteel Zintuigentuin wordt tegelijk met Kasteel Bloemenhof opengesteld, 7 dagen per week van 

9.30 tot 16.30 uur.  
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Overige gebruikers 

IVN afdeling Geldrop heeft maandelijks een inloopavond in het koetshuis. Normaliter is van maart 

t/m oktober in de Paardenstal een tentoonstelling ingericht die gratis te bezoeken is op elke zondag 

tussen 14.00 en 17.00 uur. In 2020 was zowel het Koetshuis met inloopavonden, als de 

tentoonstelling vanwege de Corona-epidemie gesloten. 

Stichting Strabrecht Theater organiseert onder de naam Kasteelconcerten Geldrop doorgaans een 8-

tal concerten in de Trouwzaal en Blauwe Kamer van september t/m april op doorgaans de tweede 

zondag van de maand. In 2020 zijn de concerten van januari, februari en maart doorgegaan. De 

concerten van april en november zijn geannuleerd en die in september, oktober en december zijn 

met maximaal 30 bezoekers uitgevoerd met een live stream verbinding. 

Kasteelhoeve Geldrop VOF is uitbater en gebruiker van de Kasteelhoeve, Pronckzaal en Oranjerie. 

Tevens is zij de huiscateraar van het kasteel. De Hoeve is open van dinsdag t/m zondag tussen 11.00 

en 17.00 uur. In 2020 is de hoeve dicht geweest van half maart tot eind mei en vanaf half oktober tot 

eind december.  

Art of Impression (Edelsmid) is gehuisvest in het voormalige Waschhuis tegenover het kasteel. Zij zijn 

op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur geopend.  

 

Foto John Schoolmeesters 
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Wat was er te doen in 2020?  

Op het landgoed vinden vele activiteiten plaats, georganiseerd door zowel de gebruikers als door 

derden. In het overzicht in bijlage 2 staan alle activiteiten van 2020. Aangezien deze lijst helaas zeer 

summier is, vanwege de coronamaatregelen, is hieronder een lijst weergegeven van zowel 

activiteiten die gepland stonden maar niet konden doorgaan (cursief), als de activiteiten die wel 

doorgang vonden: 

Datum:   Activiteit:     Bezoekers: 
12 januari  Kasteelconcert Strabrecht Theater   124 
25 en 26 januari Brocantemarkt Kasteel en Hoeve   1213 
9 februari  Kasteelconcert Strabrecht Theater   120  
23 februari  Verhalenvertelling Marianne   12 
1 maart   Concert Chopinstichting    74 
8 maart   Kasteelconcert Strabrecht Theater   121 
21 en 22 maart   Kunstfair     geannuleerd 
5 april    Concert Strabrecht Theater   geannuleerd 
1 mei    Expositie Mar Demiel    geannuleerd 
10 mei    Concert Ruissen     geannuleerd 
17 mei    Boekpresentatie Jos Gevers   geannuleerd 
1 juni    Landgoeddag/Kastelendag   geannuleerd 
4 en 5 juli   KommuS Kasteelfestival    geannuleerd 
12 juli    Expo Indië tentoonstelling   geannuleerd 
19 t/m 23 augustus  Pasar Malam     geannuleerd 
6 september   Poeziemiddag     geannuleerd 
13-9-2020  Buitenconcert i.s.m. Cultuur a/d Dommel  105 
13 september   Libertyloop     geannuleerd 
20-9-2020  Kasteelconcert Strabrecht Theater   30 
27 september   Andere Mert Regenboog Festival  geannuleerd 
18-10-2020  Kasteelconcert Strabrecht Theater   30 
1 november   Optreden Pure Song    geannuleerd 
8 november   Strabrecht Concert    geannuleerd 
15 november   Wijnfestival     geannuleerd 
13-12-2020  Kasteelconcert Strabrecht Theater   30 
19 t/m 23 december  Christmas Castle    geannuleerd 
 
Vanaf 2021 zullen ook de activiteiten van het IVN worden vermeld in dit overzicht. Er is een aparte 

tabel toegevoegd met terugkerende educatieve activiteiten.  

 

Wie zorgt er voor wat?  
Stichting Landgoed Kasteel Geldrop heeft ultimo 2020 6 onbezoldigde bestuursleden te weten: dhr. 

drs. J.H.P.M. van Lange, voorzitter; dhr. ir. T.J.E. Franken, secretaris; dhr. C.P.J. Stevenaar, 

penningmeester; dhr. mr. J.W.M. Vellekoop, bestuurslid, mw. ir. E.H.M. Luijerink, bestuurslid; dhr. 

mr. H.A.M.J. Loeffen, bestuurslid. 

Eind 2020 had de stichting 6 vaste medewerkers (4,6 fte) in dienst, zijnde: dhr. drs. B.M. Klomp, 

beheerder (28 uur); dhr. A.J. van Dorp, office manager (24 uur); mw. C.M.J.A.C. Neggers, 

projectleidster Bloemenhof (20 uur); dhr. J.H. Schoolmeesters, onderhoud Bloemenhof (20 uur); mw. 

M.J.B. Peeman, beheerder Kinderboerderij (32 uur) en mw. M.M.H. Veenstra, assistent beheerder 

Kinderboerderij (32 uur). Het ziekteverzuim bedroeg minder dan 1%. Tevens is van maart t/m 

oktober een tuinman op ZZP-basis te werk gesteld voor 16 uur per week. 
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Zonder de hulp van vele vrijwilligers kan het landgoed niet bestaan. Buiten het vrijwillige zestallige 

bestuur heeft Kasteel Geldrop nog meer vrijwilligers, te weten 33, op de Kinderboerderij zijn er dat 

82, in de Bloemenhof werken 14 vrijwilligers en in de Zintuigentuin zijn 15 personen geregistreerd als 

actieve vrijwilliger. In totaal had het landgoed eind 2020 144 vrijwilligers. Als dank voor hun inzet 

organiseert het landgoed jaarlijks een barbecue, een Kerstbrunch en een excursie. Deze laatste 

activiteiten gingen vanwege de coronamaatregelen niet door. Op het einde van het jaar heeft iedere 

vrijwilliger een extra mooi kerstpakket ontvangen.  

Een aanzienlijk deel van het onderhoud wordt gesubsidieerd door de gemeente Geldrop-Mierlo. Ook 

wordt de exploitatie van de Kinderboerderij door de gemeente financieel ondersteund en is die 

bijdrage vanaf 2020 verhoogd. Daarnaast krijgt de stichting gelden van het Rijk ter ondersteuning van 

de instandhouding van de monumentale objecten. Deze subsidie, SIM genaamd (Subsidie 

Instandhouding Monumenten), dekt een groot deel (60%) van het specifieke onderhoud van de 

wettelijk vastgestelde monumenten zoals het kasteel, het Engelse landschapspark, Oranjerie, 

Koetshuis, Paardenstal, Waschhuis, kassen en muren.  

Sponsoren en Vrienden van Kasteel Geldrop dragen het kasteel een warm hart toe. Met de bijdrage 

van de Vrienden (120 in 2020) zijn vitrages aangeschaft in de Trouwzaal, is er bedrijfskleding besteld 

voor de Kasteel Kinderboerderij en is er een bedrag gereserveerd voor het Voedselbos. Voor de 

Vrienden is door de commissie Vrienden een zakje thee uit de Bloemenhof bezorgd in de zomer en 

een tegoedbon voor koffie bij de Kinderboerderij in de herfst. 

De Zintuigentuin heeft wederom van de Albert Hein-vestigingen uit Geldrop de mogelijkheid 

gekregen om één keer per jaar de statiegeldbonnen in ontvangst te nemen en te verzilveren. 

Boodschappen bij Albert Heijn voor speciale doeleinden levert een korting op van 10%. Andere 

inkomsten komen van de Grabbelton € 250.- Een aantal doneerden, vooral in natura aan het kasteel. 

Voor een compleet overzicht, zie bijlage 3.  

 
Foto Klement. De boekenkast met gedoneerde boeken op de eerste verdieping. 
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Wat gaat er gebeuren?  

 

Algemeen beleid 

In 2018 zijn drie stichtingen zoals eerder vermeld gefuseerd tot één stichting. De reden voor deze 

samenvoeging lag gedeeltelijk in de vereenvoudiging van de organisatie en de daarmee gepaarde 

kostenbesparende effecten. Een andere belangrijke reden was dat de samenvoeging niet alleen de 

samenwerking zou bevorderen tussen de drie voormalige stichtingen, maar ook de samenwerking 

tussen de gebruikers van het landgoed. Om samen als één geheel naar buiten te treden; het 

landgoed vermarkten i.p.v. de organisaties afzonderlijk. Om zo synergie te bewerkstelligen en het 

merk “Landgoed Kasteel Geldrop” te vervolmaken en te promoten.  

De toekomstvisie 2020-2025 is in april 2019 vastgesteld door het bestuur waarin de vier V’s een 

prominente plek hebben: Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen en Verweven.  

De uitgangspunten voor toekomstig beleid van de stichting zijn samengevat als volgt:  

1. inspelen op veranderingen in de maatschappij en de consequenties hiervan op het behoud en de 
instandhouding van het gehele Landgoed;  
2. vergroten en verbeteren van de gastvrije functie en toegankelijkheid van het Landgoed voor de 
Geldropse gemeenschap en haar omgeving;  
3. meer duurzaamheid, doelmatigheid, professionalisering en synergie bij de inzet van mensen en 
middelen;  
4. realiseren van een laagdrempelig, maar kwalitatief hoogstaand en gastvrij Landgoed, dat een 
voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en dier- en natuurbeleving gaat vervullen;  
5. commerciële ontwikkelingen moeten altijd passen in en ten dienste staan aan het openbare 
maatschappelijke en historische/monumentale karakter van het landgoed. 
 

 
Foto Klement 
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Groenplan  

In 2011 heeft Landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers een Groenplan opgesteld in opdracht van 

het bestuur van de Stichting Kasteel Geldrop. Dit groenplan was o.a. noodzakelijk om het 

achterstallig onderhoud van het Engelse Landschapstuin weg te werken, de vervaagde 

stijlkenmerken terug te brengen en het bomenbestand te verjongen. Aangezien het stichtingsbestuur 

in 2011 de prioriteit gaf aan het herstel van het “rood” (gebouwen), kwam pas in 2016 beperkt 

budget vrij om de tuin te restaureren. Er werd een fasering aangebracht in het plan Bosch Slabbers 

en een vergunningsaanvraag voorbereid om de padenstructuur aan te passen en het verjongen van 

het bomenbestand te laten uitvoeren in 2018. De bomenexpert werd gevraagd een bomenplan op te 

stellen passende bij de Engelse Landschapspark en de bodemstructuur van het moerassige park. 

Tevens werd door de Vrienden van Kasteel Geldrop een crowdfundingsactie opgezet om 

particulieren en bedrijven de jonge aanplant te laten financieren. Deze actie verliep zeer 

voorspoedig. Helaas werd de gevraagde vergunning niet afgegeven. Er diende eerst nog een 

waardestelling/historisch onderzoek te worden opgesteld voordat er met de restauratie kon worden 

begonnen. Deze waardestelling is in oktober 2018 door Stichting In Arcadië opgesteld. 

In het najaar van 2020 is een aantal offertes uitgebracht voor het opstellen van een Plan Restauratie 

Landschapstuin. Klement Rentmeesters heeft samen met Monique Wolak, landschapsarchitect, een 

offerte uitgebracht, waarvoor het bestuur in december het groene licht heeft gegeven. Naar 

verwachting zal  in juni 2021 het plan voor de vergunningsaanvraag bij de gemeente worden 

ingediend. Het bestuur is voornemens om het plan na vergunningverlening eind 2021 te laten 

uitvoeren. 

Parallel aan de restauratieplannen zal aan het eind van de Hofstraat een (nieuwe) poort worden 

gebouwd. Deze poort zal onderdeel zijn van het creëren van een zichtas en geen nieuwe toegang 

bieden tot het park. De gemeente Geldrop-Mierlo is voornemens om deze poort mee te financieren. 

 

Foto John Schoolmeesters van de Hoflaan naar de Helze 
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Voedselbos 

Bram van Dorp (officemanager) en John Schoolmeesters (tuinman Bloemenhof) zijn eind 2020 

begonnen met de voorbereidingen om in het noordelijk deel van het park een zogenaamd 

voedselbos te creëren. Samen met IVN Geldrop wordt een groot stuk land ten zuiden van de 

paddenpoel de komende jaren ingericht als voedselbos. Dit bos wordt omgeven door natuurlijke 

hagen en houtrillen en te zijner tijd afgesloten met een poort. Brabants Landschap, Vrienden van 

Kasteel Geldrop, familie Van Engelen en EIGENENERGIE.NET hebben reeds toegezegd een bedrag te 

sponsoren.  

 

Foto Bart Klomp. Voedselbos in aanleg 

 

Kasteel Kinderboerderij  

Het bestuur is afgestapt van het project om de Kinderboerderij om te vormen tot een duurzaam 

dierbelevings- en educatiecentrum. Deze koerswijziging is ingezet vanwege het ontbreken van 

voldoende eigen financiële middelen en het niet kunnen vinden van partners die mee willen doen 

met de ontwikkeling daarvan en wel de financiële middelen hebben. In 2019 zijn er namelijk diverse 

gesprekken geweest met potentiële kandidaten die helaas zijn afgehaakt. De redenen lag op het 

gebied van financiële haalbaarheid. Daarom is eind 2019 gekozen voor plan B: onderzoeken van de 

mogelijkheden tot renovatie van het bestaande gebouw ten einde te voldoen aan de ARBO-

regelgeving en uiteindelijk de certificering. Tevens onderzoekt het bestuur of er mogelijke 

inkomstenverhogingen zijn te realiseren. Crowdfunding en fondsenwerving horen daar ook bij. 

In 2020 is aan Van Eijk van der Lubbe, een ontwerpersduo uit Geldrop, gevraagd een plan te maken 

om de kinderboerderij uit te breiden/aan te passen aan de ARBO wetgeving. Zij hebben de schetsen 

en ideeën pro deo voor het landgoed gedaan. In 2021 wordt een vervolgtraject ingegaan om de 

schetsen verder uit te werken tot concrete plannen en de financiële haalbaarheid in kaart te 

brengen. Daarbij heeft de gemeente medewerking toegezegd. 
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Foto Bart Klomp. Peter en Willem Peter aan het werk 

 

Marketing en PR  

In 2021 zal worden onderzocht hoe we tot een intensievere samenwerking tussen De Kasteelhoeve 

Geldrop VOF en Stichting Landgoed Kasteel Geldrop kunnen komen. De samenwerking zal in eerste 

instantie in de vorm van een pilot plaatsvinden. Er zal intensiever moeten worden samengewerkt op 

het gebied van acquisitie, verkoop en uitvoering. Ook zullen enkele zaken ingrijpend worden 

veranderd en geprofessionaliseerd, zoals de kwaliteit van vergaderarrangementen, mogelijkheden 

voor combinaties van het gebruik van ruimtes en mogelijkheid van maaltijden (zoals buitendiners). 

Ook zullen er nieuwe, up-to-date foto’s worden gemaakt. 

 

  

We doen het niet alleen!  
Dankzij vele vrijwilligers, Vrienden, donateurs en bezoekers kunnen wij het landgoed laten zijn wat 

het nu is: een prachtige plek om elkaar te ontmoeten, te genieten van historie of geschiedenis en 

cultuur, te ontspannen, te leren of te werken. Om het landgoed in stand te houden en te 

ontwikkelen voor de toekomst blijft veel energie en inzet nodig. Wij zijn blij dat wij in samenwerking 

met zoveel partijen onze activiteiten voor de gemeenschap kunnen vervullen. In bijlage 4 een 

overzicht van de vele partijen waarmee wij samenwerken.  

Wij zien er naar uit dat ook in de komende periode te doen met als leidraad ‘Verjongen, Vernieuwen, 

Verduurzamen en Verweven’!  
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Bijlagen  

Bijlage 1: Governance Code Cultuur en SLKG 

Al langer richten wij ons naar de Governance Code Cultuur voor het bestuur-model, die in 2019 is 

vernieuwd (zie https://bij.cultuur-ondernemen.nl/storage/media/Governance-Code-Cultuur-2019 

NL_download-versie.pdf). Maar dit verslagjaar is het eerste jaar waarin we daadwerkelijk in het 

jaarverslag daarover rapporteren. Dit heeft te maken met de vernieuwing en het feit dat er in de 

loop van 2019 door samenvoeging van drie bestaande stichtingen, een nieuwe Stichting Landgoed 

Kasteel Geldrop is ontstaan. Dit betekende ook een verdere professionalisering en vereenvoudiging 

van de organisatiestructuur. Verder is in 2019 een beleidsprogramma 2020-2025 door het bestuur 

vastgesteld en gepresenteerd aan onze belangrijkste subsidiënt, de gemeente Geldrop-Mierlo. In 

deze paragraaf herhalen wij voor de volledigheid wel de 8 principes van de code in cursief, maar niet 

alle aanbevelingen (zie principe 2). 

Waarde scheppen voor en in de samenleving  

1 De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over 

te dragen en/of te bewaren. 

2 De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft 

gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen 

gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).  

2.3 en 2.4 De verantwoording vindt plaats in dit jaarverslag (geplaatst op onze website). 

Wij proberen als bestuur in samenwerking met de directeur-beheerder de principes zo goed mogelijk 

ingang te doen vinden in de geprofessionaliseerde vrijwilligersorganisatie. De wijze waarop wij met 

interne en externe belanghebbenden overleg hebben gevoerd kenmerkt zich in 2020 door de 

beperkingen als gevolg van de coronacrisis. Waar mogelijk is toch op afstand van elkaar of digitaal 

overlegd. 

Al in 2019 is begonnen de risicobeheersing en controle op met name de cashgeldstromen te 

versterken. Corona heeft daarop een positieve invloed gehad. Het merendeel van de betalingen 

geschiedt inmiddels met pinautomaten. 

Ten aanzien van bestuursleden geldt dat zij geen beloning ontvangen. Wel ontvangen zij een 

vergoeding voor daadwerkelijk en aantoonbaar gemaakte onkosten. Verder genieten zij dezelfde 

voordelen zoals die voor alle vrijwilligers gelden (kerstpakket, kerstlunch, uitje en BBQ) plus een 

jaarlijks bestuursdiner. 

De (neven-)functies van de bestuursleden staan op de website vermeld. 

Integer en rolbewust handelen 

3 Bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, 

vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om 

met tegenstrijdige belangen. 

3.6 Er hebben zich in het verslagjaar geen situaties van (ongewenste) belangenverstrengeling of 

tegenstrijdig belang voorgedaan. De bestuursleden richten zich naar het belang van de stichting en 

de daarmee verbonden organisatie. 

https://bij.cultuur-ondernemen.nl/storage/media/Governance-Code-Cultuur-2019
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4 Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. 

Het bestuur is er als geheel alert op dat werknemers en bestuursleden geen individuele mening over 

(het doel van) de organisatie uitdragen. 

Zorgvuldig besturen  

5 Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de 

resultaten van de organisatie. 

Wij geven dit vorm door een goede dossiervorming, voldragen voorstellen en goede notulering en 

vastlegging van besluiten. 

6 Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de 

organisatie. 

Jaarlijks worden er functioneringsgesprekken gevoerd door de directeur-beheerder met de 

medewerkers in het bijzijn van een bestuurslid en met de directeur-beheerder door twee 

bestuursleden.  

De voorzitter fungeert als vertrouwenspersoon bij het melden van onregelmatigheden of gebrek aan 

vertrouwen in aansturend personeel of bestuursleden etc. Hij kan de afwikkeling in overleg met 

melder delegeren aan een bestuurslid. Mocht een melding de voorzitter betreffen dan treedt de 

secretaris in zijn plaats op de procedure af te wikkelen. 

Goed toezicht uitoefenen 

7 Het bestuur voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en 

onafhankelijke wijze uit.  

Er is een externe onafhankelijk accountant door het bestuur gecontracteerd (Witlox/Van den 

Boomen). 

Op 6 februari 2020 zijn een directiereglement en de bestuursprofielen vastgesteld als uitwerking van 

de stichtingsstatuten. 

Vanwege corona heeft er in het verslagjaar geen collectieve bespreking van eigen functioneren 

plaatsgevonden. Dit heeft mede te maken dat er in het verslagjaar twee nieuwe bestuursleden zijn 

aangetreden. 

De voorzitter vervult de bijzondere taken t.a.v. agendavorming en besluitvorming in periodieke 

koffiegesprekken met de directeur-beheerder. 

8 Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, 

diversiteit en onafhankelijkheid. 

Er zijn in 2020 twee nieuwe bestuursleden aangetreden. Alhoewel actief gezocht, is het niet gelukt 

om een van de vacatures door een vrouw te laten vervullen. Dit verdient bij de komende vacatures 

extra aandacht. 
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Bijlage 2: Wat was er te doen  

Activiteiten op het landgoed in 2020:  
 
Datum Activiteit Organisator(en)     Bezoekers 
12-1-2020  Kasteelconcert Strabrecht Theater   124 
25 en 26-1-2020 Brocantemarkt Kasteel en Hoeve   1213 
9-2-2020  Kasteelconcert Strabrecht Theater   120  
23-2-2020  Verhalenvertelling Marianne   12 
1-3-2020  Concert Chopinstichting    74 
8-3-2020  Kasteelconcert Strabrecht Theater   121 
13-9-2020  Buitenconcert i.s.m. Cultuur a/d Dommel  105 
20-9-2020  Kasteelconcert Strabrecht Theater   30 
18-10-2020  Kasteelconcert Strabrecht Theater   30 
13-12-2020  Kasteelconcert Strabrecht Theater   30 
 
Educatieve programma’s:  
Speurdersspellen (groep 7/8) Kasteel 3 klassen  
Rondleidingen (volwassenen) Kasteel 5 groepen  
 
Activiteiten Kinderboerderij: 
Helaas gingen de corona regels in net voordat onze eerste grote activiteit, het Paasfeest, plaats zou 
vinden. Erg jammer want dit luidt altijd ons seizoen in en is altijd druk bezocht. Er is nog vier keer 
voorgelezen in de zomer en dierendag is heel kleinschalig gevierd. Dit voorjaar zijn er voor de 
knuffeldienst een paar nieuwe mensen bijgekomen en het draaide erg goed. Helaas moesten we al 
snel in het voorjaar stoppen omdat er geen bezoek in verpleeg- en bejaardenhuizen mocht komen. 
Ook was het een te groot risico voor onze eigen vrijwilligers. Ze zijn nog 20 x op pad geweest met de 
dieren naar huizen en zijn er 2 keer ezelritten geweest. Verder zijn alle activiteiten gestaakt. 
 

Bijlage 3: Donateurs in natura  

Datum   Schenker    Artikel  
7-7-2020 Gerdy van Brussel  Flip over op wieltjes 
23-10-2020 Dhr. en Mw. Jansen  Schilderij H.P.C. Jansen van Jansen de Wit 
 
Donateurs Kinderboerderij: 
Mej. Appelboom (kleding) 
 
 

Bijlage 4: Organisaties waarmee wij samenwerken 

De Kasteelhoeve Geldrop 
IVN afdeling Geldrop  
Art of Impression  
Gemeente Geldrop-Mierlo  
Vrienden van Landgoed Kasteel Geldrop 
Donateurs bomenplan  
Monumentenwacht Noord-Brabant  
Brandweer en jeugdbrandweer  
Politie Zuid-Oost Brabant  
Jongerenwerk Geldrop  
Stichting Strabrecht Theater  
Stichting KommuS Stichting  
Andere Mert Regenboogfestival  
Stichting Libertyloop  

Helmi’s Bloemwerk  
Van Stipdonk Landschapsinrichting  
Notaris Schretlen  
Albert Heijn 
Peijnenburg Koekfabrieken  
Lidl 
Kuhn  
Chris van der Wurff  
VVV Geldrop/Kaffee Peijnenburg  
Lokale media zoals Middenstandsbelangen, 
Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant  
LEV-groep  
Bewonersvereniging Eversveld  
Stichting AAP  
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Het Laar GGZ Eindhoven  
Kinderdagverblijf De Grabbelton  
Gered Gereedschap Geldrop  
Veiligheidsregio Helmond-Asten  
SKBL (Stichting Kastelen Buitenplaatsen en 
Landgoederen)  
Vrienden van Brabantse Landgoederen  
Village Marketing Geldrop-Mierlo  
Dutch Dreams  
Enter Next Level 
Gestrijpt 
Online Roots/Robin Boom 
Lunetzorg 
Reclassering 
Scouting 
VSKBN (Vereniging Stads- en 
Kinderboerderijen Nederland) 
Zwerfboekenstation 
Van Eijk van der Lubbe 
 


