Jaarverslag 2017 Stichting Bosch en Vaart te Vries
Activiteiten
-De Open Monumentendag op 9 september was een van de toppers van 2017.
Meer dan 350 bezoekers werden ontvangen en rondgeleid. De aanwezigheid
van 2 regionale kunstenaars met glaswerk en schilderijen in tuin en Orangerie
was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.
-Wet Natuurbescherming: op 21 maart bezocht een bestuurslid een
bijeenkomst van de MFD om zich te informeren wat de Nieuwe Wet
Natuurbescherming eventueel voor het landgoed zal kunnen betekenen.
-In maart heeft het bestuur mailcontact gehad met professor Kuipers, leerstoel
historische buitenplaatsen Universiteit Groningen, in hoeverre zijn studenten
een bijdrage kunnen leveren aan historisch onderzoek rond Bosch en Vaart.
-Op 14 april bezocht een beleidsmedewerker van de Provincie Drenthe Bosch
en Vaart om eventueel het landgoed op te nemen op de EHS-lijst. Geadviseerd
is voorlopig geen beheers subsidie aan te vragen.
-Bruggen: 18 mei werden met een dieplader en kraan de leggers geplaatst voor
de brug in de oprijlaan en de brug naar het grafeiland.
-In de zomer werden de druivenkas en de veranda overkapping bij de
Orangerie in oude glorie hersteld.
-De Franse tuin werd deze zomer heringericht. Alsmede werden de historische
beelden weer op hun plaatst gezet en gerestaureerd.
-Voorbereiding Open Monumentendag 2017: op 9 mei was een delegatie van
het bestuur aanwezig op het gemeentehuis Tynaarlo voor technisch overleg
rond het thema: Boeren , burgers en buitenlui.
-Waterinlaat: op 15 mei was er bezoek van een medewerker van het
Waterschap Noorderzijlvest. Dit wordt een dure operatie en is daarom
voorlopig van afgezien.
-Op 9 juni was een bestuursdelegatie aanwezig bij een bijeenkomst van de
stichting “Werken zonder grenzen” in de oude melkfabriek van Bunne.
Contact werd gelegd met een 3-tal Syrische statusshouders.

-Op 19 juni hebben 2 bestuursleden een studiedag bijgewoond in de
Fraelemaborg van Slochteren , georganiseerd door de stichting Kastelen,
buitenplaatsen en landgoederen (skbl).
-Op 28 juni werd door een aantal bestuursleden het Suikerfeest gevierd met
onze Syrische vrijwilligers.
-1 augustus bezocht de tuinclub Vries het landgoed en kreeg een uitgebreide
rondleiding.
-Monumentenwacht: in september is de Monument wacht op bezoek geweest.
De mannen waren erg tevreden hoe de restauraties op Bosch en Vaart zijn
aangepakt. Een subsidie van ca. 5000 euro, voor 5 jaar, is voor onderhoud aan
de gebouwen ,door de dienst beschikbaar gesteld. Een beheersplan zal
worden opgesteld. In april was overleg met de architect over restauratie
koetshuis.
-Bond Heemschut: zaterdag 23 september bracht de Bond Heemschut een
bezoek aan Bosch en Vaart. Een uitgebreide lezing over de historie van het
landgoed en de rondleiding werden zeer op prijs gesteld.
-Harry de Vroome lezing: 5 oktober was een delegatie van het bestuur
aanwezig bij de lezing in Meppel.
-13 oktober was er in de Orangerie een vergadering van de MFD en een
uitgebreide rondleiding.
-Twee ambtenaren van de provincie Drenthe hebben Bosch en Vaart
Op 9 november bezocht en aangegeven dat er geen bezwaar is tegen een nep
aanlegsteiger voor de villa.

Flora en fauna
-Monumentale boom: de 200 jaar oude boom naast de villa was verrot en
werd, met vergunning, dit jaar omgezaagd. De boom leverde een gevaar op
voor het huis.
-In het voorjaar werd door vrijwilligers stukken bos uitgedund.
-In februari streken de ooievaars weer neer op hun nest en brachten 2 jongen
groot.
-Er werden een aantal Kameroen schapen in februari geboren. Een 2-tal oude
schapen ging dood.
-De aanplant van duizenden extra stinsen-planten leverde in het voorjaar een
tapijt van bloemen in de tuinen van het landgoed.
-De 2 stormen hebben grote schade aan de platanenlaan aangericht. Er zijn
heel wat koppen uit deze mooie bomen gewaaid.

-Vlindertelling: net zoals in de vorige jaren vonden onder auspiciën van IVN
Vries, uitgebreide nachtelijke vlindertellingen plaats.

Publiciteit
De website was voor het 2e jaar in de lucht en werd frequent bezocht. Zeker
rond de organisatie van evenementen op het landgoed.
Rond de Open Monumentendag (OMD) was veel publiciteit in plaatselijke en
regionale bladen. Alsmede op de websites van de Gemeente Tynaarlo en de
landelijke OMD stichting.
Aan de anbi-publicatieverplichting werd ruimschoots voldaan door de
financiële jaarstukken en het jaarverslag te plaatsen op www.anbi.nl .
Samenwerking
Met de gemeente Tynaarlo werd op een aantal gebieden constructief
samengewerkt. Een aantal keren werd overleg gepleegd met de provincie
Drenthe, het Waterschap en het Drents museum. Daarnaast vond incidenteel
overleg plaats met belangenorganisaties op het gebied van landgoederen en
kastelen.
Bestuurszaken
Het bestuur kwam in 2017 drie keer bij elkaar , waarbij oa. de volgende
onderwerpen aan de orde kwamen:
- financieel verslag 2016 en de begroting 2017 werden vastgesteld.
- het jaarverslag 2016 werd besproken en vastgesteld.
- boek over de historie van Bosch en Vaart en haar bewoners en de financiering
van dit project.
- opname van Bosch en Vaart in de EHS structuur.
- subsidie Monumentenwacht en 5 jarige subsidie ahv een beheersplan.
- website van Bosch en Vaart kwam regelmatig aan de orde.
- inzet van Syrische statushouders op het landgoed.
- gaswinning rond Vries.
- natuurbegraafplaats op het landgoed Bosch en Vaart.
- herbouw kas en overkapping Orangerie en herinrichting Franse beeldentuin.

Uitgebreide informatie
Meer informatie en fotomateriaal staat op de website:
www.landgoedboschenvaart.nl

