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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.  

Winst en Verliesrekening 2020 Stichting De Tuinen van Spaensweerd :  

Inkomsten :  

Kasteelconcert : € 400,-.      

Uitgaven :  

Verzekering Vrijwilligers centraal Beheer:   €   113,55 

Betalingsverkeer ING     €   146,52 

Balans :  

Per 31 december 2020 waren er geen schulden noch vorderingen en bedroeg het eigen 

vermogen € 4838,30.  

 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 zijn er weer een groot aantal stinsenbollen geplant en is 
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een aanvang gemaakt en zijn een deel van de door de buxusmot aangevreten planten 

vervangen door een minder gevoelige soort, de Ilex Cretana.  

Winst en Verliesrekening 2021 Stichting De Tuinen van Spaensweerd :  

Inkomsten :  

In verband met de Covid- pandemie hebben er geen evenementen kunnen plaatsvinden. Het 

kasteelconcert is verplaatst naar 11 september 2022.        

Uitgaven :  

Verzekering Vrijwilligers Centraal Beheer:   €   113,55 

Betalingsverkeer ING     €   150,58 

Balans :  

Per 31 december 2021 waren er geen schulden noch vorderingen en bedroeg het eigen 

vermogen € 4574.17.  

BELEIDSPLAN 2022/2023 :  

De stichting zal haar doelstelling in de komende periode realiseren door het laatste gedeelte 

van de tuinen rondom de bosvijver aan te pakken en het daarvoor in 2021 gerealiseerde 

ontwerp verder uit te voeren.  

Tevens is het noodzakelijk om de gevolgen van de steeds toenemende droge zomers het hoofd 

te bieden door het realiseren van een beter beregeningsplan voor alle delen van de tuinen.  

Met de hulp van de vrijwilligersgroep worden de tuinen ook de komende jaren onderhouden 

en verder verfraaid. Onderdeel daarvan is het aanplanten van nieuwe en passende planten en 

bollen alsook het herplanten van de bestaande variëteiten om tot een betere inpassing te 

komen in overeenstemming met de Engelse landschapsstijl, die zo kenmerkend is voor de 

tuinen van het landgoed.    

 

 

 


