
 

Jaarverslag 2021 van de stichting Bosch en Vaart  

Hoogtepunt van 2021 was de opening van de herbouwde tuinkas op 11 september door de 

commissaris van de Koning in Drenthe: mevrouw drs. Jetta Klijnsma. 

Inleiding 

Dit is alweer het 7e jaarverslag van de stichting. Helaas zijn er in 2021 wederom een beperkt aantal 

activiteiten geannuleerd wegens corona-perikelen. De Open Monumentendagen in september 

brachten meer dan 600 bezoekers naar het landgoed. Er werd in samenwerking met HDL gewerkt 

aan een nieuwe website voor de stichting Bosch en Vaart. De aanleg van glasvezel op het landgoed 

maakt het actueel houden van de site nog gemakkelijker. 

Met IVN Vries werd op het landgoed een vlindertuin aangelegd met subsidie van het Prins Bernard 

Cultuurfonds. Voor de verbouwing van het Koetshuis op het landgoed werd een 

omgevingsvergunning door de gemeente afgegeven. Landgoed Eesinge, eigendom van onze stichting 

verwierf de status NSW- landgoed (natuurschoonwet). 

De stichting zag het eigen vermogen stijgen tot bijna 3 miljoen euro; mede door een aantal forse 

schenkingen en het laag houden van de beheerkosten. 

Dank aan allen die het landgoed hebben gesteund en ondersteund. De zes vrijwilligers werden aan 

het eind van het jaar voor hun inzet in het zonnetje gezet. Bovendien werd voor hen een 

aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. 

Het bestuur, dat intussen met twee personen is uitgebreid, gaat er in 2022 weer met volle kracht 

tegen aan om landgoed Bosch en Vaart in stand te houden en een bijdrage te leveren aan de 

restauratie van andere landgoederen en landerijen in Drenthe. 

Bij veel van onze activiteiten werken wij nauw samen met de stichting Het Drentse Landschap. Die 

bovendien steeds meer beheertaken van ons over neemt. 

In dit jaarverslag vindt u een verslag van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen.  
Via onze website kunt u bovendien genieten van uitgebreide verhalen en korte videootjes. 
 

Het bestuur van de stichting Bosch & Vaart 

Het bestuur werd in 2021 met twee leden uitgebreid die beschikken over fiscale en notariële kennis. 

Het bestuur kwam vier keer bijeen en wel op 26 februari, 30 april, 16 juli en 29 oktober.  

Daarnaast was er regelmatig mail- en telefonisch contact. De bestuursleden waren aanwezig bij alle  
vergaderingen en verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.  
 
Bij het plotseling uitvallen van het totale bestuur zal de directeur van HDL tijdelijk het bestuur 

vormen van de stichting. 

De volgende onderwerpen stonden regelmatig op de agenda: Meerjarenbeleidsplan 2020-2024, 

financiën, diverse verzekeringen, huishoudelijk reglement, Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

(WBTR) en bovenal de organisatie van de vele activiteiten. 

 

Bestuurlijke contacten 

• Regelmatig vond overleg plaats met directie en/of medewerkers van stichting Het Drentse 

Landschap. Dit leidde tot een verdieping van de samenwerking, het overnemen van 

beheertaken door HDL en het gezamenlijk organiseren van activiteiten. 

http://www.landgoedboschenvaart.nl/


• Met Bond Heemschut is incidenteel contact over bescherming van onze historische panden. 

De voorzitter van onze stichting werkte mee aan een interview voor het maandblad van de 

Bond. 

• Bij de Coöperatie Restauratie Noord werden een aantal sessies bijgewoond i.v.m. de 

restauratie van het koetshuis. 

• Met de stichting sKBL (stichting kastelen buitenplaatsen en landgoederen) vond een aantal 

malen overleg plaats. 

• Met de Bosgroep Noord-Oost Nederland was een aantal keer contact over het natuurlijk 

beheer van de gronden van de stichting. 

• Regelmatig was er contact met IVN Vries m.b.t. gemeenschappelijke activiteiten. 

 

Activiteiten van de stichting in 2021 

17 april IVN plantenruilbeurs op het landgoed 

24 mei Dag van het Kasteel, thema water. (virtuele presentatie) 

6 juli Bezoek van docenten Minerva  

11 juli Kinderactiviteit, georganiseerd door HDL 

22 juli Tuinclub Norg op bezoek 

25 juli Open Tuinen-dag 

14/15 aug. Open tuinen carrousel Groei en bloei Drenthe (130 bezoekers) 

18 aug. Bezoek van Tuingroep Noord Nederland 

11/12 sept. Open Monumentendag en opening van de tuinkas door mw. Klijnsma, met muzikale 

omlijsting en tentoonstelling van twee kunstenaars (600 bezoekers). De Tuinenstichting was hierbij 

vertegenwoordigd. 

4 okt. Lezing over het landgoed voor de Historische vereniging Tynaarlo 

28 okt. Raad van Advies van HDL op bezoek 

21 dec. Door het bestuur worden de zes vrijwilligers in het zonnetje gezet 

Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten is te vinden op de website:  
www.landgoedboschenvaart.nl 
 

Flora en fauna                                                                                                                                                                

Wederom was het voorjaar droog en moesten alle acht pompen aangezet worden om verdroging te 

voorkomen. Er was veel belangstelling voor de uitdijende stinzenplanten verzameling. Het bos is 

uitgedund en er zijn een aantal watergangen bij gekomen. 

Het ooievaarsechtpaar keerde in februari terug op het nest en bracht 3 jongen groot. Door nieuwe 

aanwas lopen er nu 20 Kameroenschapen rond. De drie varkens genieten dagelijks van het oude 

brood van de warme bakker. De watervogels en kalkoenen zijn alle omgebracht door marters. De 

kraaien zijn gelukkig gevlogen door een overmaat aan eekhoorns. 

De nachtelijke vlindertellingen door IVN leveren een aantal nieuwe exemplaren op. In eigen beheer 

zijn door een vrijwilliger alle fruitbomen vakkundig gesnoeid. Er zijn in eigen beheer 20 vogelhokjes 

gemaakt en opgehangen. De door IVN Vries aangelegde wilde bloemenweide trok veel vlinders en 

bijen. 

 

Communicatie 

http://www.landgoedboschenvaart.nl/


• Van het boek “Bosch en Vaart, schoonheid aan het water” werden regelmatig exemplaren 
verkocht. 

• Verschillende tuinclubs ontvingen informatie over het landgoed en de aanwezige planten. 
• Meerdere keren publiceerde de krant van Tynaarlo, het blad Oostermoer en het DvhN 

artikelen  
• over publieksactiviteiten op het landgoed. 
• Het kwartaalblad van HDL besteedde een aantal keren aandacht aan de activiteiten van de 

stichting. 
 

Bouw/restauratie activiteiten 
 

• De historische tuinkas is bestraat 
• In februari is Greet Battjes verhuisd naar de dienstwoning  
• Voorbereidingen zijn getroffen voor de omvangrijke restauratie van het koetshuis  
• De theekoepel is afgebouwd en ingericht 
• Voor de historische boerderij in Eesinge (Evesingehus) is door de architect een  
• herbestemmingstekening gemaakt na een uitgebreid historische onderzoek. 

 

Overige onroerende goederen                                                                                                                                             

• Aardbevingsschade aan het pand Kraneweg is vastgesteld en uitgekeerd 

• Het inrichtingsplan voor de gronden rond de geitenboerderij in Broekhuizen is door HDL 

opgesteld. 

• De RORG subsidie voor de Korreweg voor groot onderhoud is door de provincie toegewezen.  

• De inrichting van het Overland is afgerond; een houtwal is door een inwoner van Vries op zijn 

kosten opgeknapt. 

Meer informatie over het doen en laten van de stichting staat op de website: 
www.landgoedboschenvaart.nl 
 
 
De stichting Pieter en Greet Battjes tot instandhouding van landgoed Bosch en Vaart (afgekort tot  
stichting Bosch en Vaart) is een algemeen nut beogende instelling: RSIN/fiscaalnummer: 853260916  
Tevens is de status van Culturele ANBI toegekend. 
www.algemeennut.nl/anbi/boschenvaart 
 
 

Vries, mei 2022. 
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