Jaarverslag 2018 Stichting Bosch en Vaart te Vries
Activiteiten
De uitgave van het boek over de historie van Landgoed Bosch en Vaart, met de titel:
Bosch & Vaart, Schoonheid aan het water, was het hoogtepunt in 2018.
Op 14 december werd het boek door de voorzitter van het bestuur, Pieter Battjes,
aangeboden aan burgemeester Thijsen van Tynaarlo. De sprekers, waaronder prof.
Yme Kuiper, gingen in op de betekenis van instandhouding van landgoederen in
Nederland en voor Drenthe in het bijzonder.
Meer dan honderd genodigden woonden de bijeenkomst bij die geleid werd door het
bestuurslid Ali Edelenbosch.
Het boek, geschreven door de historicus Bertus Boivin, waar inmiddels 350
exemplaren van verkocht zijn, krijgt van de lezers een goede waardering.
Een aantal belangrijke andere activiteiten:
- Natuurbeheersplan 2019. In juni meldt de Provincie Drenthe: “van wege de
waarde is landgoed Bosch en Vaart op de NNN kaart gezet. Hiermee wordt de
geïsoleerde status van B&V opgeheven en realiseren we een samenhangend
NNN (Natuurnetwerk Nederland)”.
- Dag van het Kasteel en Landgoederen 2e Pinksterdag (21 mei) was een groot
succes. We deden voor de eerste keer mee en ontvingen ruim 150 bezoekers.
De Kastelen stichting publiceerde een uitgebreide blog over Bosch en Vaart op
haar website.
- 22 juni was het bestuur aanwezig bij de presentatie van het boek: Natuur op
eigen land, Particulier natuurbeheer in Drenthe. Op het landgoed De Eese
werd het boek aangeboden aan gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie
Drenthe. Bosch en Vaart heeft een eigen hoofdstuk in het boek.
- Open Monumentendag 8 en 9 september werd wederom druk bezocht. Ruim
300 geïnteresseerde bezoekers maakten gebruik van de rondleidingen en
gingen huiswaarts met een zak gratis appels van onze eigen boomgaard. In de
Orangerie presenteerde de kunstenaars Marja Venhuizen en Froukje Tolsma
een deel van hun werken. Hun tentoonstelling trok veel kijkers en een aantal
kopers. Citaat uit het gastenboek: ”Wat heb ik een heerlijke middag gehad op
jullie landgoed en dan ook nog een lading appels mee naar huis. Veruit de
fijnste plek van Open Monumentendag in de laatste jaren, ook door de
rondleiding met prachtige verhalen. Dank jullie wel”.
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- 5 oktober vergaderde de Milieu Federatie Drenthe in de Orangerie en kreeg
bovendien een rondleiding over het landgoed.

- Gedurende het jaar zijn er meerdere pogingen ondernomen om rond
aardgaswinning Vries-zuid met NAM en Ministerie van EZ in contact te
komen. EZ gaf in een brief van 12 november aan de bezwaren naast zich neer
te leggen en de NAM gaf niet thuis toen het bestuur om een nulmeting vroeg.
Het bestuur, samen met de Monumentenwacht, blijven alert om eventuele
schade aan onze 5 rijksmonumenten op tijd te signaleren.

Flora en fauna
- Uitdunning bos; het bos dat in 2003 is aangelegd was nodig aan uitdunning
toe. In de herfst is hiermee een begin gemaakt. Terra college Eelde heeft hier
nog een bescheiden rol in gespeeld.
- Gedurende de wintermaanden zijn door Landschapsbeheer Groningen de
talloze fruitbomen gesnoeid.
- In januari werden 2 lammeren geboren die met de fles zijn grootgebracht.
- IVN hield zich wederom bezig met uitgebreide nachtelijke vlindertellingen.
- In mei vlogen de jonge ooievaars van het nest. Het droge voorjaar was zeer
gunstig voor hun ontwikkeling.

Publiciteit
- De regionale pers bestede ruime aandacht aan activiteiten op het landgoed,
zoals NLDOET, De kastelen dag , en de Open Monumentendag.
- IVN blad Kornoelje rapporteerde o.a. over de vlindertelling, ooievaars en de
geboorte van Kameroenschapen op het landgoed.
- Het Dagblad van het Noorden publiceerde een 2 pagina’s groot artikel rond de
verschijning van het boek over de historie van Bosch en Vaart.
- Op het blog van de stichting Kastelen en Landgoederen werd een fors artikel
gepubliceerd over het landgoed.
- In het magazine Monumentaal verscheen in de zomer een uitgebreid artikel
over het landgoed. Met als resultaat een fors aantal boekbestellingen.
- De website van Bosch en Vaart werd regelmatig door een vrijwilliger
bijgewerkt en uitgebreid en kon op veel belangstelling rekenen. 25-30
bezoekers gemiddeld per dag.
- In het door de provincie Drenthe uitgegeven boek: Natuur op eigen land,
werd ook een hoofdstuk aan landgoed Bosch en Vaart gewijd.
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Lidmaatschappen
Gedurende het jaar is de stichting lid of donateur geworden van de volgende
instellingen:
- Stichting Drents Landschap
- Bosgroep Noordoost Nederland
- Stichting Kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (SKBL)
- Historische vereniging Vries
- Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB)
- Nederlandse Tuinen Stichting
- Landschapsbeheer Groningen

Bestuurszaken
Het bestuur kwam in 2018 drie keer bijeen, waarbij o.a. de volgende zaken aan de
orde kwamen.
- Goedkeuring financieel verslag 2017 en de begroting 2018.
- Vaststelling van het Jaarverslag 2017.
- Veel aandacht ging uit naar de productie, financiering en presentatie van het
boek over de historie van Bosch en Vaart.
- Energie-transitie: voor Bosch en Vaart een zware opgave i.v.m. de vijf
Rijksmonumenten waar niet veel energiebesparende maatregelen te nemen
zijn.
- Aanvraag Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natuurbeheersplan Drenthe.
- De inzet en binding van vrijwilligers op het landgoed ism Landschapsbeheer
Drenthe.

Uitgebreide informatie
Meer informatie, video’s en fotomateriaal staan op de website:
www.landgoedboschenvaart.nl

Vries, 15 april 2019
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