Jaarverslag 2016 Stichting Bosch en Vaart te Vries
Activiteiten
Bosch en Vaart deed voor de eerste keer mee aan de Landelijke Open monumentendag op 10
september. De wethouder van Tynaarlo verrichtte de openingshandeling. Meer dan 200
bezoekers werden rondgeleid door bestuursleden en vrijwilligers. De Open dag leverde veel
publiciteit op.
Door IVN Vries werd op 23 april een plantenruilbeurs georganiseerd. IVN was ook
verantwoordelijk voor de nachtelijke vlindertellingen.
Het bestuur was met 3 leden vertegenwoordigd bij de uitreiking van de Harry de Vroome
penning op 7 juli te Assen, door de werkgroep, vallende onder de stichting Het Drentse
Landschap.
Op 16 december woonden 3 bestuursleden de Harry de Vroome lezing bij in het Provinciehuis
van Drenthe.
Een interessante lezing door Bernard Hanskamp (voormalig provinciaal planoloog) over de
ruimtelijke ordening in Drenthe na de Tweede Wereldoorlog.
Op 3 februari hebben twee bestuursleden een voorlichtingsbijeenkomst bezocht van de
Provincie Drenthe tav subsidieverlening Natuurbeheer (zgn SNL-subsidie).
Er vonden een 3-tal succesvolle rondleidingen op het landgoed plaats. Voor de rondleidingen
ontving de stichting een kleine vergoeding.
In november maakte de dorpsvereniging Zeijen/Ubena video-opnamen op het landgoed voor
een Sinterklaasfilm.
Fauna-zaken: De aanwezigheid op het landgoed van oa. het goudhaantje, de ijsvogel, de
steenmarter en een zwarte ree deed vele fotografen het landgoed bezoeken.
De overige dieren, zoals: kameroenschapen, hangbuikvarkens, kippen en watervogels werden
met name in het weekend door gezinnen met kinderen bezocht.
Helaas zijn in december alle watervogels door vossen gedood.
Flora-zaken: in het najaar werden duizenden bollen gepoot, vnl narcissen en sneeuwklokjes.
Op 26 november is door twee bestuursleden het Symposium Drents Goud bezocht.
Bestuurders van Provincie/Gemeenten en vertegenwoordigers van natuurorganisaties en
landgoederen verkenden de mogelijkheden om Drentse landschapselementen beter te
beschermen en te beheren.
In 2016 werd gewerkt aan de aanleg van de brug op de oprijlaan, de druivenkas en de
glazenoverkapping bij de Orangerie. Realisatie naar verwachting in 2017.

Bestuurszaken
Het bestuur kwam in 2016 drie keer bijeen. De volgende zaken stonden oa. op de agenda:
- Aanvraag Provinciale subsidie natuurbeheer 2000.
- Mogelijkheid historische publicatie Bosch en Vaart.
- Organisatie Open Monumentendag 2016, oa. nam op 12 juli een drietal bestuursleden
deel aan een bijeenkomst van het Drentse comité Open Monumentendag.
De bijeenkomst vond plaats in het Drents Archief en werd georganiseerd door de
landelijke stichting Open Monumentendag.
- Contacten met Gemeente Tynaarlo en Provincie Drenthe.
- Het jaarverslag 2015 en het financieel verslag van 2015 werden vastgesteld.
- Vaststelling van de begroting 2016.
-Het beheer van de verzameling antieke voorwerpen in bezit van de stichting na het
heengaan van de heer Battjes ; de enige deskundige op dit gebied binnen het bestuur.
In de afgelopen jaren werd de verzameling Gronings zilver uitgeleend aan het Museum Stad
Appingedam en werden unieke klokken uitgeleend aan het Nederlandse Uurwerk museum
Zaanse Schans en voor een speciale klokkententoonstelling aan het Museum te Heereveen.
Omdat deze relaties waardevol waren denkt het bestuur na over een vervolg hierop.
Publiciteit
De website, www.landgoedboschenvaart.nl werd dit jaar operationeel en kreeg goede reacties.
Tevens kwamen visitekaartjes van het landgoed beschikbaar.
De Vriezepost heeft in februari een verhaal en foto gepubliceerd over het ooievaarsechtpaar op
het landgoed. Helaas zijn de jongen door het slechte weer overleden.
Op de site van Open monumentendag en in de kranten Vriezerpost en Oostermoer was veel
aandacht voor de openstelling van het Landgoed op de Monumentendag.

Samenwerking
Leerlingen van het Terra-college in Eelde hebben in het kader van de NL Doe dag op 15 maart
de bramenstruiken bij de publieke ingang van het landgoed verwijderd.
De bijenstal op het landgoed is uitbesteed aan een lid van de bijenvereniging Zuidlaren.
Wederom is er contact geweest met Steunpunt Vrijwilligerswerk Tynaarlo. Helaas haakte de
herintreder vrij snel af . Het bestuur heeft daarom besloten ook de eventuele inzet van
asielzoekers op het landgoed te onderzoeken.
Het landgoed is een lidmaatschap aangegaan met de Monumentenwacht, ivm de aanwezigheid
van vijf Rijksmonumenten op het landgoed.
Op 9 november zijn twee provinciale ambtenaren op het landgoed geweest om een aantal
wensen tav het Noord Willemskanaal te bespreken.

Op 7 december is een vertegenwoordiger van Prolander op het landgoed geweest om te
bekijken of Bosch en Vaart in aanmerking komt voor een Natuurbeheer subsidie (zgn SNL
subsidie) van de Provincie Drenthe.
Uitgebreide info over het landgoed is te vinden op : www.landgoedboschenvaart.nl
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