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1. Inleiding 

Tussen Groningen en Assen, de zogenaamde Koningsas, ligt in Vries het uit 1881 
stammende landgoed Bosch en Vaart met eeuwenoude bomen en fraaie waterpartijen.

Sinds 1984 zijn de huidige eigenaren Pieter Battjes en zus Greet bezig het vervallen 
landgoed in oude glorie te herstellen.

Het prachtige landhuis (eclectische stijl), het koetshuis, de orangerie met stookhok, en de
theekoepel zijn in ere hersteld. Alle gebouwen staan onder toezicht van 
Monumentenzorg.

Het voor publiek opengestelde park werd in 2003 opnieuw aangelegd en wordt 
regelmatig door wandelaars bezocht. Mede door aanwezigheid van vele dieren, 
waaronder watervogels, schapen, reeën en in het voorjaar ooievaars. De ingang van het 
landgoed is aan de Burgemeester Aalfsweg.

Het landgoed is 10,5 ha groot en heeft de NSW-status (Natuurschoonwet) en heeft 
daarmee een aantal fscale voordelen.

De provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo zijn sinds 1985 nauw betrokken bij het 
herstel en de vernieuwing van het oude landgoed. De samenwerking verloopt goed en in 
het bijzonder de contacten met de gemeente Tynaarlo zijn constructief. 

Zo zijn er plannen om, samen met de Historische Vereniging Vries, de oude 
Werdenscheweg, die in de Middeleeuwen een verbinding vormde tussen het 
Benedictijner klooster in Werden aan de Ruhr en Groningen, in oude glorie te herstellen. 
Deze weg loopt over het landgoed.

Daarnaast is voor Tynaarlo de toeristische uitstraling van het landgoed van belang. In het
bijzonder voor recreanten die met hun boot via het Noord-Willemskanaal langsvaren.

Na een proces van een aantal jaren hebben Pieter en Greet Battjes besloten het 
landgoed Bosch en Vaart onder te brengen in een stichting om te voorkomen dat na hun 
overlijden het Landgoed uiteen zou vallen.  Hiertoe is op 10 oktober 2013 door de heer 
P. Battjes en mevrouw G. Battjes een stichting opgericht: de Stichting Pieter en Greet 
Battjes tot instandhouding van Landgoed Bosch en Vaart (hierna: ‘de Stichting’)

In dit beleidsplan legt de Stichting haar voornemens voor de periode 2020 toten met 
2024 vast. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is daarnaast afhankelijk
van de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en het aan haar ter beschikking staande
budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en 
haar beleid moeten aan passen. De uitvoering van het beleid is daarmee in feite 
dynamisch.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich 
op haar statutaire doelstelling. De Stichting heeft ten doel ‘het uitsluitend of 
hoofdzakelijk, verwerven, restaureren en in stand houden en verdere ontwikkeling van 
natuurschoon en/of landgoederen en/of buitenplaatsen in de zin van de 
Natuurschoonwet 1928; in het bijzonder landgoed Bosch en Vaart te Vries, en het 
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verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn’. 

2. Algemeen

2.1 Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het verwerven, restaureren en in stand houden van 
landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928, in de ruimste zin van het woord. 
(zie hiervoor).

De feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen met de statutaire 
doelstelling. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang 
gediend. De Stichting is met ingang van 10 oktober 2013 aangemerkt als algemeen nut 
beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(zgn Anbi-stichting).

2.2 Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit:

- de heer P. Battjes (voorzitter); 
- mevrouw G. Battjes (secretaris);
- de heer K. Andriesse (penningmeester); 
- mevrouw A. Edelenbosch-van Houten (lid-adviseur) 

2.3 Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het verwerven, restaureren en in stand 
houden van landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928. In dat kader richt de 
Stichting zich op het (doen) beheren en ondersteunen van landgoed Bosch en Vaart. 
Concrete activiteiten waar de Stichting zich de komende periode op wil richten en welke 
zij wil uitbreiden c.q. ontplooien zijn onder andere:

 realisatie van het landgoed als een economisch gezonde en zelfstandige eenheid;

 behoud en versterking van cultuurhistorische identiteit;

 streven naar intrinsieke waarde, zoals de biodiversiteit en de landschappelijke 
kwaliteit.        

Door haar handelen vergroot het landgoed de recreatieve aantrekkelijkheid voor de 
omgeving.

Voorbeelden van activiteiten op Landgoed Bosch en Vaart uit te voeren in de genoemde 
beleidsperiode:

 afbouw nieuwe dienstwoning,
 afbouw twee bruggen,
 heroprichting toegangshek landgoed,
 uitdunnen bos en opschoning wandelpaden,
 restauratie koetshuis,
 aanleg stoep voor ingang hoofdgebouw,
 aanleg stoep en afbouw historische theekoepel,
 aanleg kas op schiereiland achter Orangerie ,
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 bouw aanlegstijger,
 aanleg waterinlaat NW-kanaal,
 trefen van duurzaamheidsmaatregelen,
 herinrichting overland,
 opstellen van beheerplan voor de monumenten, de tuinen, het park en de natuur.
 opstellen van gedragsregels vanwege de AVG.

2.4 Activiteiten in 2020 en daarna met een publiek karakter:

 In januari maakt de tuinbouwschool Eelde een doorstart met het uitdunnen van het
bos van het landgoed.

 In februari zal door leerlingen van de Basisschool Vries de vogelnestkastjes op het 
landgoed schoongemaakt en zonodig vervangen worden.

 Door IVN zullen gedurende het jaar  nachtelijke vlindertellingen worden gehouden.
 In juni zal in samenwerking met IVN de plantenruilbeurs op het Landgoed 

plaatsvinden.
 Met Pinksteren neemt B&V deel aan de landelijke Kastelen en landgoederendag.
 In september doet B&V mee met de landelijke Open Monumenten dagen.
 Regelmatig worden er, op verzoek van organisaties, rondleidingen op het 

landgoed gegeven.
 Jaarlijks wordt een  muziekuitvoering verzorgd en krijgen beeldend kunstenaars de

ruimte om hun werken te tonen.
 Gedurende het jaar vergaderen maatschappelijke organisaties in de Orangerie.

3. Beleid en organisatie structuur

Het beheer van het landgoed vraagt enerzijds veel respect voor het verleden en de 
culturele identiteit van het Landgoed, anderzijds een duidelijke lange termijn visie over de
ontwikkeling en instandhouding in de toekomst.

Het bestuur heeft daarom een beleidsplan samengesteld waarin dit soort zaken worden 
geregeld. Waar het bij de huidige eigenaren hoofdzakelijk om draait is de 
verantwoordelijkheid die zij voelen om het landgoed met al zijn waarden duurzaam in 
stand te houden en door te geven aan de volgende generatie.

3.1 Organisatiestructuur
Om alles op het landgoed in goede banen te leiden zijn duidelijke afspraken gemaakt 
over wie wat doet, wie verantwoordelijk is en wie initiatieven neemt. 

De leiding van het landgoed is in handen van de huidige eigenaren Pieter en Greet 
Battjes. Zij worden in de uitvoerende werkzaamheden bijgestaan door een aantal 
vrijwilligers 

Het bestuur stelt het beleid vast en beslist over de uitvoering en de besteding van het 
geld. Bij de planning voor de langere termijn, is respect voor het verleden het 
uitgangspunt.
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4. Werving van gelden

De Stichting wordt gevormd door haar bestuur en is afhankelijk van hun inzet en van
giften. Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting,
beoogt de Stichting de benodigde fnanciën voor het bereiken van haar
doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de
Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. Voorts zal de Stichting daar waar
mogelijk gebruik maken van voor de doelstelling geëigende subsidies. 
De werving van fondsen gebeurt door het bestuur. Naast donaties van vaste donateurs 
hoopt de Stichting in de toekomst meer structurele en/of incidentele donaties aan te 
trekken.

In principe zal voor commerciële activiteiten die op het landgoed plaatsvinden een 
fnanciële bijdrage gevraagd worden.

De Stichting is met ingang van 10 oktober 2013 een ANBI stichting, d.w.z. als algemeen 
nut beogende instelling aangemerkt in de zin van artikel 5b Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. Hierdoor kan zij vrij van schenkingsbelasting donaties ontvangen. Ook is
het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fscaal 
gefaciliteerd plaats te laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk 
persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking aan de Stichting te doen, is de 
Stichting bereid fscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betrefende donateur 
tot een fscaal gefaciliteerde donatie te komen.

5. Beheer van gelden

De  jaarlijks verworven middelen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (ten aanzien van
gerichte doelen en met zo min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en 
hebben louter betrekking op uitgaven als (bank)administratie- en overboekingskosten, 
reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij 
betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord 
in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. Als rentebaten worden 
verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit 
hoofde van uitstaande banksaldi.

6. Besteding van gelden

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door 
erfstelling wordt verkregen alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting 
worden aangewend ten behoeve van de instandhouding van de landgoederen die de 
Stichting (indirect) in eigendom heeft en het daarbij behorende natuurschoon. 
Vooralsnog betreft dit enkel landgoed Bosch en Vaart. De komende jaren (2020-2024) zal
de Stichting haar vermogen daarom voornamelijk aanwenden om het landgoed en het 
daarbij behorende natuurschoon in stand te houden en duurzaam te versterken. Daarbij 
hebben alle onderdelen van het landgoed evenredige prioriteit en zal het vermogen 
aangewend worden al naar gelang het onderhoudsniveau van de verschillende 
onderdelen vereist. 
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Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar 
doelstelling, zal zij dit vermogen aanhouden op bank/spaarrekeningen dan wel defensief 
beleggen.

De bestuurders ontvangen geen beloning. Slechts een niet bovenmatige 
onkostenvergoeding voor hun diensten behoort tot de mogelijkheden.

7. Financiën 

De stichting beschouwt het als haar opdracht om voldoende fondsen en middelen te 
verwerven om het totaal van het landgoed duurzaam te fnancieren.

De Stichting is niet BTW-plichtig en eveneens geen subject voor de 
vennootschapsbelasting.

Vries, november 2019
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