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Spaensweerd 

Jaarverslag 2020 :  

Hoewel het voornemen er was om aanzienlijk meer activiteiten te organiseren in de Tuinen 

van Spaensweerd heeft dat helaas veel minder plaatsgevonden, dan de bedoeling was. Het jaar 

2020 is ook voor de Tuinen van Spaensweerd een stil jaar geweest ten gevolge van de 

wereldwijde Covid-pandemie.  

Wij waren dan ook heel blij toen onder strikte regels er weer gasten ontvangen mochten 

worden en in juni er een kasteelconcert georganiseerd kon worden.  

Ook hebben de vrijwilligers hard doorgewerkt en is er voortgegaan met het verder uitvoeren 

van de herstelwerkzaamheden in de verschillende onderdelen van de tuinen.  

Kosten 2020 :  

Bankkosten : € 146,52 

Centraal Beheer : €  113,55 ( verzekeringen) 

Inkomsten : Kasteelconcert : € 400,-. 

Jaarverslag  2021 :  

Het jaar 2021 maakte gelukkig weer een hoop meer mogelijk en dat jaar hebben we dan ook 

aangegrepen om een nieuw plan te laten opstellen voor het laatste deel van de tuinen aan de 

westzijde, waarin de grote monumentale Plataan staat naast de bosvijver. In dat deel van de 

tuinen zal er een herschikking plaatsvinden van de al aanwezige struiken, planten en heesters. 

Het bureau Stichting in Arcadië is gevraagd om een plan te maken en dat plan is in het najaar 

van 2021 voor een groot deel al uitgevoerd.  

De eigenaren hebben wederom een groot deel van de investeringen gedragen. Hoewel de 

pandemie helaas nog tot uitstel heeft geleid van voorgenomen activiteiten in en rond de 

tuinen, waardoor helaas de kasteelconcerten geen doorgang konden vinden, hebben de 

vrijwilligers hard doorgewerkt. Ook is er weer een groot aantal stinsenbollen geplant en is een 

deel van de door de buxusmot aangevreten planten vervangen door een minder gevoelige 

soort, de Ilex Cretana.  

Kosten 2021 :  

Bankkosten : € 150,58 

Centraal Beheer : €  113,55 ( verzekeringen) 

Inkomsten : --  


