VOORWOORD

Voor u ligt het Jaarverslag 2016 van stichting Bonnefanten-Hedge House (sinds 1
januari 2017 stichting buitenplaats Kasteel Wijlre). Het verslag verwoordt de
beleidsmatige overwegingen die er hebben plaatsgevonden en geeft tevens een
programmatische terugblik.
2016 was het eerste jaar van buitenplaats Kasteel Wijlre waarin uitvoering werd gegeven
aan het beleidsplan 2016 – 2020 zoals deze in 2015 door de Raad van Toezicht en het
Bestuur van de stichting werd vastgesteld. 2016 was tegelijkertijd het laatste jaar van de
vijfjarige samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting en het Bonnefantenmuseum.
Dit jaar hebben wij gebruikt voor een evaluatie. In goede overeenstemming is besloten de
samenwerking op een andere wijze voort te zetten waarin meer ruimte is voor het eigen
profiel en de identiteit van buitenplaats Kasteel Wijlre.
Het eerste zichtbare resultaat van het nieuwe beleid en de visie van de buitenplaats was
het project What About a Garden. Het programma bestond uit een tentoonstelling in het
Koetshuis, verschillende wandelroutes in de tuin door beeldend kunstenaar Sanne
Vaassen en botanist Stefan Cools, een literaire wandeling door verborgen tuinen in
Maastricht met voordrachten van de dichters Anneke Brassinga, Emma Crebolder en
Wiel Kusters, en een serie educatieve activiteiten voor basisscholen. Al deze onderdelen
onderzochten de betekenis die de tuin heeft in ons denken en handelen en verbonden de
historische buitenplaats met haar omgeving. Het project vond plaats in samenwerking
met het postacademische instituut Van Eyck in Maastricht en leidden tot nieuwe
financiële partners; What About a Garden werd ondersteund door het VSB Fonds, BNG
Cultuurfonds en de gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Maastricht.
Naast het interdisciplinaire project What About a Garden organiseerde de stichting in
samenwerking met het Bonnefantenmuseum twee tentoonstellingen in het Hedge
House: een solotentoonstelling van fotograaf Kim Zwarts en de groepstentoonstelling
Family Tree.
De toegankelijkheid en zichtbaarheid van buitenplaats Kasteel Wijlre groeide in 2016.
Voor de eerste keer sinds haar oprichting was de buitenplaats voor een aaneengesloten
periode van acht maanden geopend. De verruiming van de openingstijden in combinatie
met het brede en aansprekende programma van drie tentoonstellingen en de vele
educatieve activiteiten, brachten in 2016 een nieuw en veelal jong publiek naar de
buitenplaats.
In het voorliggende verslag leest u meer over het tentoonstellingsprogramma, de
marketing- en communicatiestrategie, de educatieve activiteiten en de
beleidsoverwegingen die er in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
We hopen u in 2017 opnieuw te ontmoeten bij buitenplaats Kasteel Wijlre!
Brigitte Bloksma
Directeur-bestuurder

VISIE EN MISSIE

De missie… Buitenplaats Kasteel Wijlre presenteert een programma van
tentoonstellingen en activiteiten waar vanuit verschillende invalshoeken, tradities,
achtergronden en speelvelden wordt gedacht en getoond. Buitenplaats Kasteel Wijlre
wil een levendige publieke ruimte zijn die een breed publiek aan zich bindt en die het
gedachtengoed van - grondleggers van buitenplaats Kasteel Wijlre - Jo en Marlies Eyck
voortzet.
De visie…Buitenplaats Kasteel Wijlre wil een dynamische plek zijn voor presentatie,
artistiek onderzoek, reflectie, educatie en ervaring. Buitenplaats Kasteel Wijlre verweeft
de elementen natuur, architectuur, moderne en hedendaagse kunst en de rijke historie
van de buitenplaats in haar culturele programma. De locatie wordt letterlijk gebruikt als
fysiek en tastbaar uitgangspunt voor de wijze van tentoonstellen, de ordening van het
inhoudelijke programma, de invulling van de verschillende ruimtes en de wijze van
communicatie.
Het profiel… Het samenvallen van het programma met de plek zelf, geeft buitenplaats
Kasteel Wijlre een heldere identiteit en unieke wijze van positionering; kunst wordt niet
enkel vanuit de eigen discipline geadresseerd maar is ingebed in een breed, cultureel en
maatschappelijk perspectief.

TERUGBLIK BELEIDSOVERWEGINGEN

Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft in 2016 het accent in haar beleid gelegd op het
ontwikkelen van een nieuw tentoonstellingsprogramma voor 2017 en 2018, het binden
van nationale fondsen aan dit programma en het aangaan van nieuwe regionale, nationale
en internationale samenwerkingspartners. Tevens heeft buitenplaats Kasteel Wijlre in
2016 stil gestaan bij haar financiële continuïteit en de samenwerkingsovereenkomst met
het Bonnefantenmuseum welke in 2012 voor vijf jaar werd aangegaan.
Evaluatie samenwerkingsovereenkomst
In 2012 besloten grondleggers Jo en Marlies Eyck buitenplaats Kasteel Wijlre, met het
Hedge House, het Koetshuis, de tuin en het park over te dragen aan een zelfstandige
stichting en daarmee hun levenswerk te schenken aan de samenleving. Deze overdracht
vond plaats met genereuze steun van het echtpaar Groot-Wijnands. In 2012 werd
tevens een groot gedeelte van de kunstcollectie van Jo en Marlies Eyck overgedragen,
met grote steun van Provincie Limburg, aan het Bonnefantenmuseum. De stichting met
de naam Bonnefanten-Hedge House (heden stichting buitenplaats Kasteel Wijlre) is
sindsdien verantwoordelijk voor het beheer, behoud en financiële exploitatie van de
buitenplaats. De artistieke leiding en organisatie van de tentoonstellingen in het Hedge
House, evenals de communicatie en pr van deze tentoonstellingen was in handen van het
Bonnefantenmuseum. Deze wijze van samenwerken en besturen van de buitenplaats
maakte het ontbreken van een geïntegreerde visie en beleid op de inhoudelijke
ontwikkeling enerzijds en de financiële continuïteit van de buitenplaats als
Gesamtkunstwerk anderzijds zichtbaar. Dit bleek gevolgen te hebben voor de financiële
continuïteit van de stichting en daarmee de instandhouding van de buitenplaats.
In 2016 is er uitvoerig gesproken tussen de directies van het Bonnefantenmuseum en
stichting Bonnefanten Hedge House over de wijze waarop de samenwerking na 2016
kan worden voortgezet. Er is besloten dat de samenwerking na 2016 zich concentreert
op het tonen en ontsluiten van de voormalige Collectie Eyck. De voormalige collectie
Eyck en buitenplaats Kasteel Wijlre blijven daarmee onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Hiermee wordt ook invulling gegeven aan het hoofddoel van de samenwerking: het in
stand houden van het Gesamtkunstwerk Kasteel Wijlre.
Nieuwe naam
Met de afloop van de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst met het
Bonnefantenmuseum, is eind 2016 besloten de stichting een nieuwe naam te geven:
buitenplaats Kasteel Wijlre. Er is gekozen voor een naam die de meervoudigheid van
zowel de plek als het inhoudelijke beleid van de stichting representeert, past bij het
historische karakter van de plek, het Gesamtkunstwerk een verhoogde zichtbaarheid
geeft, meer aansprekend is voor een breed publiek en de hernieuwde visie op de positie
in het culturele veld benadrukt. De naam benadrukt de vermenigvuldiging van de tuin, het
kasteel, het koetshuis en het Hedge House dan ook als eenheid. De naam stichting
buitenplaats Kasteel Wijlre is op 17 januari 2017 statutair vastgelegd.

COMMUNICATIE

Bij een nieuwe naam en visie hoort tevens een nieuwe identiteit en
communicatiestrategie. In 2016 vond in samenwerking met de bacheloropleiding
Communicatie-en Multimedia Design van Hogeschool Utrecht een eerste onderzoek
plaats naar nieuwe modellen voor communicatie richting bezoekers en partners. Dit
onderzoek heeft ertoe geleid dat buitenplaats Kasteel Wijlre in de herfst van 2016 een
communicatieplan heeft opgesteld voor een nieuwe huisstijl, website, naamduiding en
bewegwijzering. De doelstelling van deze nieuwe strategie is om de verschillende
verhalen en perspectieven van buitenplaats Kasteel Wijlre beter zichtbaar te maken en
een breder publiek te bereiken. De nieuwe communicatiemiddelen zijn zowel online als
offline geoptimaliseerd. Naast platforms als Instagram, e-flux en Facebook wordt er een
maandelijkse nieuwsbrief verstuurd en zijn er routes door en publicaties over de tuin, het
kasteel en het Hedge House verschenen. In 2016 werden de routes door de tuin
gemaakt door botanist Stefan Cools en beeldend kunstenaar Sanne Vaassen.
De stichting heeft in 2016 fotografe Romy Finke de opdracht gegeven de buitenplaats
gedurende vier seizoenen te fotograferen. Het resultaat van deze vastlegging is onder meer
te zien op de nieuwe website. Romy Finke won in 1991 de Prix de Rome en is bekend
geworden met haar indringende portretten.

De ontwikkeling van de nieuwe identiteit van buitenplaats Kasteel Wijlre vindt plaats in
samenwerking met het bureau voor strategie en design: Agency&Agency.
Publieksbereik
Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft een stevige achterban van een grote groep bezoekers
die jaarlijks meerdere malen terugkeren. Tot 2016 was de buitenplaats twee periodes
per jaar geopend; in het voorjaar en in het najaar. In 2016 zijn de openingstijden en periodes verruimd. De buitenplaats was het afgelopen jaar acht maanden
aaneengesloten geopend van donderdag tot en met zondag van 11:00 tot 17:00. Vanaf
2017 zal de buitenplaats nog langer open zijn. Zij zal van begin maart tot en eind
november (negen maanden aaneengesloten) zijn geopend voor publiek. Deze verruiming
van publieke toegankelijkheid zal naar verwachting tevens een stijging geven in het aantal
bezoekers.
De differentiatie in de nieuwe communicatiemiddelen en de aansluiting op de lokale en
regionale toeristische sector leidden in 2016 tot het bereik van nieuwe doelgroepen.
Enerzijds cultuur- en architectuurliefhebbers en anderzijds liefhebbers van natuur en
tuinen. Beide doelgroepen worden op de buitenplaats verrast door de veelzijdigheid van
de plek. Het veelzijdige educatieprogramma in en de innovatieve invulling van het
Koetshuis spreekt ook specifiek kinderen en jongeren aan. Op deze wijze worden
verschillende doelgroepen aan elkaar verbonden en vindt er ontmoeting plaats tussen
verschillende interesses en kennisgebieden. De samenwerking met de verschillende
partners voor het tentoonstellingsprogramma introduceerde tevens nieuwe doelgroepen
op de buitenplaats.
Samenvattend richtte buitenplaats Kasteel Wijlre zich in 2016 op de volgende
doelgroepen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene kunst- en natuurliefhebbers uit Nederland, Duitsland en België.
Actieve 50-plussers uit Nederland, Duitsland en België met een culturele interesse of die
regelmatig een dag erop uit gaan.
Liefhebbers van tuinarchitectuur.
Geïnteresseerden in erfgoed en kastelen.
Limburgers die geregeld wandelen of fietsen in Zuid-Limburg.
Binnen- en buitenlandse toeristen die in Zuid-Limburg verblijven.
Schoolklassen (basisschool en middelbare school) uit de provincie Limburg.
Kunstgezelschappen, literaire gezelschappen en tuingroepen.
Vrienden van de stichting.
In 2016 heeft buitenplaats Kasteel Wijlre tevens een verzoek bij de Museumvereniging
ingediend voor een lidmaatschap als gelieerde instelling. Dit verzoek is gehonoreerd.
Vanaf 2017 is voor bezoekers met een Museumkaart daarom de buitenplaats gratis
toegankelijk. Wij verwachten dat ook deze stap meer en andere bezoekers de
buitenplaats zullen bezoeken.
Pers

Buitenplaats Kasteel Wijlre is in 2016 is op verschillende momenten in de pers
besproken. Zo heeft de provinciale televisiezender L1 verschillende reportages gemaakt,
voor zowel het cultuurprogramma Limbourgeois (televisie:
http://www.l1.nl/nieuws/314962-limbourgeois-bezoekt-opening-van-expositie-whatabout-garden) als het natuurprogramma Limburgs Land (radio:
http://www.l1.nl/nieuws/314288-erfgoedtocht-en-what-about-garden-limburgs-land).
Het tentoonstellingsprogramma van buitenplaats Kasteel Wijlre was tevens aanleiding
voor de radioprogramma’s Limburgs Land en L1 Cultuurcafé om een eenmalige
uitzending te maken waarin natuur en cultuur samenvallen. Vanuit buitenplaats Kasteel
Wijlre zonden zij een vier uur lang durend programma uit waar verschillende gastsprekers
over het thema spraken. Deze eenmalige uitzending was voor publiek gratis toegankelijk.
(radio: http://www.l1.nl/nieuws/317715-limburgs-land-21-mei-2016)
Verschillende platforms hebben de buitenplaats en tentoonstellingen bij een breed
publiek onder de aandacht gebracht, waarbij VVV Zuid-Limburg een belangrijke partner
was. Zij hebben ervoor gezorgd dat in de lokale media de activiteiten van de buitenplaats
onder de aandacht zijn gebracht. Daarnaast heeft buitenplaats Kasteel Wijlre
verschillende advertenties geplaatst in het gratis cultureel maandblad Zuiderlucht (met
een groot bereik in Limburg en Brabant) en op het internationale platform E-Flux.
Landelijke en internationale vakbladen en dagbladen als De Limburger,
Museumtijdschrift, Kunstenaar Magazine, CGConcept, Onze Tuin en Archined schreven
positieve recensies over de tentoonstellingen. Ook lifestyle magazines als Seasons en
het Audi Magazine plaatsten fotoreportages over de buitenplaats en het
tentoonstellingsprogramma.

Sponsoring en fondsenwerving
buitenplaats Kasteel Wijlre ontving in 2016 structurele financiële ondersteuning van
familie Eyck, Gemeente Gulpen-Wittem en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De
bijdrage van Gemeente Gulpen-Wittem is opgesplitst in twee delen, namelijk:
tegemoetkoming in het onderhoud van de tuin en een bijdrage voor het
tentoonstellingsprogramma.
In 2016 heeft de stichting een actief fondsen- en sponsorwervingsbeleid opgezet voor
de realisatie van haar tentoonstellingsprogramma. Dit heeft onder meer geleid tot
incidentele financiering van bedrijven als de ING en de Brand Bierbrouwerij. Daarnaast
ontving de stichting projectsubsidies van onder meer Brand Cultuurfonds Limburg, BNG
Cultuurfonds en het VSBfonds voor het project What About a Garden en kreeg zij een
toekenning van het Mondriaanfonds voor haar programma 2017-2018.
Het educatieproject in 2016 van botanist en beeldend kunstenaar Stefan Cools is deels
middels bijdragen via het platform VoordeKunst tot stand gekomen.
Sinds 2012 heeft de stichting een Club van 100. Deze Club bestaat uit particulieren die
jaarlijks 1000 euro doneren. Tevens heeft de stichting een grote groep Vrienden. In 2016

had de stichting 25 Club van 100-leden en 150 Vrienden. Speciaal voor de leden van de
Club organiseerde de stichting een preview van de tentoonstelling Cut, Split & Eat –
Gordon Matta-Clark (1943 - 1978) en ontvingen zij een kunstwerk van Sanne Vaassen.

EDUCATIE

Why try to explain miracles to your kids when you can just have them plant a garden –
Robert Brault
Educatie is een belangrijk onderdeel in het beleid van buitenplaats Kasteel Wijlre.
Uitgangspunt daarbij is de gedachte dat leren nooit stopt en dat educatieve activiteiten
zich richten op iedereen die bereid is te leren; voor, tijdens, en na de tijd die hij of zij op
school doorbrengt. Met dat doel organiseert buitenplaats Kasteel Wijlre educatieve
programma’s en momenten om nieuwe kennis en ervaring op het gebied van cultuur,
kunst en natuur in telkens wisselende contexten op te doen.
Het educatieve beleid volgt de lijnen van de projecten en vallen samen met de
tentoonstellingen in het Hedge House en het Koetshuis. De verschillende meerjarige
interessegebieden en bijhorende programma’s vormen hiervoor de basis. De educatieve
activiteiten worden zowel met vaste regionale partners als het Centrum voor Natuur en
Milieu Educatie (CNME) vormgegeven als met internationale partners als Lismore Castle
Arts en het New Arts Center.

In 2016 organiseerde buitenplaats Kasteel Wijlre een uitgebreid educatieprogramma in
het kader van het project What About a Garden. Het educatieprogramma richtte zich op
leerlingen van de onderbouw van basisscholen. Stefan Cools ontwikkelde een workshop
van een dagdeel waarbij het creëren van meer kennis over en bewustzijn van de rol van
vlinders centraal stond. Door middel van ludieke opdrachten namen kinderen telkens een
onderdeel van het leven van een vlinder (soms letterlijk) onder de loep. De kinderen
moesten hiervoor tevens putten uit de natuur om hen heen. Speciaal voor het
educatieprogramma ontwikkelde Cools zijn Vlindermobiel, een mobiel vlinderlaboratorium
waarmee hij op elke willekeurige plaats onderzoek kan doen naar vlinders. Hiermee werd
het mogelijk een deel van het educatieprogramma elders te laten plaatsvinden, zoals op
de Openbare Basisschool Maastricht en op de Openbare Basisschool in Noorbeek. Het
grootste deel van het educatieprogramma vond plaats op de buitenplaats en maakte een
koppeling met het vlinderlaboratorium in de orchideeënkas.

PROGRAMMA

In 2016 vond er een levendig programma plaats van tentoonstellingen in het Hedge
House, Koetshuis en de Tuin. De tentoonstelling in het Hedge House werden in 2016
onder de artistieke leiding van het Bonnefantenmuseum gerealiseerd. Deze
tentoonstellingen kwamen voort uit een intensieve samenwerking tussen de stichting
Bonnefanten-Hedge House, Bonnefantenmuseum Maastricht en Collectorshouse
Heerlen. De drie instellingen in Zuid-Limburg vormden een programmateam en
realiseerden in 2016 twee tentoonstellingen. Daarnaast ontwikkelde de stichting
Bonnefanten-Hedge House parallel aan de tentoonstellingen in het Hedge House het
programma What About a Garden in samenwerking met de Van Eyck Maastricht en
Maastricht University.
Kim Zwarts
Het voorjaarsseizoen van buitenplaats Kasteel Wijlre werd geopend met een
solotentoonstelling van fotograaf Kim Zwarts (1955, Maastricht). In het kader van het
artist-in-residence programma van het Brusselse centrum voor hedendaagse fotografie
Contretype deed de Kim Zwarts in het najaar van 2014 onderzoek naar de genius loci
van het peristylium van het Brusselse Palais de Justice. De 53 foto’s die daarvan het
resultaat vormen, werden in het Hedge House gepresenteerd in een dialoog met een
selectie van 14 monumentale afdrukken uit het langlopende Amerika-project US.0916,
waaraan Zwarts in 2009 begon, en dat in 2016 zijn voltooiing vond. Het was intrigerend
om te zien hoe Kim Zwarts in deze fotoseries zonder enige enscenering de verborgen
kwaliteiten van de (semi-)publieke ruimte zichtbaar maakt.
Titel: Composition Trouvées
Curator: Stijn Huijts
Data: 24 03 t/m 3 07 2016
Publiek: 1500 (betaald en onbetaald)
Samenwerkingspartners: Bonnefantenmuseum Maastricht
Family Tree – Hedendaagse Chinese kunst uit de collectie
Met de tentoonstelling Family Tree – Hedendaagse Chinese kunst uit de collectie
Sigg werd voor het eerst Chinese kunst in de context van buitenplaats Kasteel Wijlre
getoond. De tentoonstelling toonde een selectie uit de unieke collectie hedendaagse
Chinese kunst van de Zwitserse ondernemer, diplomaat en kunstverzamelaar Uli Sigg. Uli
Sigg had als zakenman en als ambassadeur een impact op de verschuiving van het
economisch beleid van China na het Mao-tijdperk. En passant heeft hij 's werelds
belangrijkste collectie van hedendaagse Chinese kunst bijeengebracht.
Sinds bijna 30 jaar bouwt hij systematisch aan een coherente collectie vanaf de jaren
’70, hetgeen neerkomt op de historische ontwikkeling van de hedendaagse kunst in
China als geheel. Het grootste deel van deze collectie (bestaande uit 1510 werken) is
recent overgedragen aan museum M+ in Hong Kong, dat geopend zal worden in 2019.
In de traditie van de programmering van Bonnefanten Hedge House was de selectie van
werken uit de collectie Sigg gecombineerd met werken van (in dit geval Chinese)
kunstenaars uit verschillende openbare en particuliere collecties uit de Euregio

Titel: Family Tree – Hedendaagse Chinese kunst uit de collectie Sigg
Curator: Stijn Huijts
Data: 10-07 t/m 30-10-2016
Publiek: 2500 (betaald en onbetaald. Bezoekers van de tentoonstelling Family Tree
bezochten ook de tentoonstelling What About a Garden in het Koetshuis)
Samenwerkingspartners: Bonnefantenmuseum, verzamelaar Uli Sigg.
What About a Garden
‘Mede door ‘What About a Garden’ toont de tuin zich in Wijlre als een waardevol én
aantrekkelijk instrument voor onderzoek naar de relatie tussen cultuur en natuur.’ Jasper
Hugtenburg, Archined
Het interdisciplinaire project What About a Garden liep van april tot en met oktober
2016. Het doel van het project was het onderzoeken en presenteren van de wijze
waarop de tuin door de eeuwen heen en heden vandaag van invloed is op het werk van
filosofen, schrijvers, architecten en kunstenaars en welke betekenis de tuin heeft voor
ons allemaal. De grote opkomst van de Urban Gardening en moestuinen in de afgelopen
jaren onderstreept het verlangen naar rust en een plek voor bezinning. In het project
stond daarom de tuin centraal als middel om te denken en te maken, en als oase om aan
de waanzin van het leven te ontsnappen.
What About a Garden was een initiatief van buitenplaats Kasteel Wijlre en de Van Eyck
Academie in samenwerking met Universiteit Maastricht.
Het project is opgezet als een langlopend programma waarbij verschillende disciplines
aan bod zijn gekomen. De spil van What About a Garden vormde de gelijknamige
tentoonstelling in het Koetshuis van buitenplaats Kasteel Wijlre, die gedurende de hele
looptijd van het project toegankelijk was. Daarnaast zijn er verschillende interventies,
routes en (educatieve) activiteiten ontwikkeld. Door deze wijze van programmeren is een
breed publiek bereikt, werden onbekende plekken in de stad en op de buitenplaats
opengesteld en zijn er verschillende visies en perspectieven over de tuin onderzocht en
gepresenteerd.
Tentoonstelling
De tentoonstelling onderzocht de betekenis die de tuin heeft in ons denken en handelen.
Een tuin kan prachtig zijn; ze kan troosten, kalmeren en ontspannen. Maar zij kan ook
ontregelen en provoceren. In deze spanning tussen groei en verval, bewust en onbewust,
stilstand en leven onthult de tuin conflict; een strijd die aanwezig is in ieder zijn leven en
geest.
De tentoonstelling presenteerde het werk van drie alumni van de Van Eyck in Maastricht:
Jason Hendrik Hansma, Alessandro Bertelle en Stefan Peters. Deze kunstenaars zijn
ieder op hun eigen wijze gefascineerd door het idee van de tuin en de illusie van de
‘ongerepte natuur’.

De mogelijkheden van digitale technologie blijven groeien en haar invloed op hoe wij
leven, in relatie tot anderen, is groot. In de hedendaagse artistieke praktijk wordt hier
vaak naar gerefereerd, zowel in onderwerp als in medium. Alessandro Bertelle beperkt
zich in zijn werk niet tot morele kritiek of het schetsen van een doemscenario. In zijn werk
werpt hij een weidse blik op deze technologische ontwikkelingen, verrijkt met humor,
obscuriteit en absurditeit. Bertelle laat technologie samensmelten met ervaringen uit de
natuur, zoals in zijn werk voor What About a Garden, waarin hij technologie koppelt aan
de filosofie van de zen-tuinen in Japan.
Jason Hendrik Hansma onderzoekt het waarnemingsvermogen van materialen en
objecten en stelt zich de vraag of en hoe ideeën rond een levende en actieve aarde
ge(her)activeert kunnen worden. Voor Hansma staan niet-menselijke elementen levenloze materie - in verband met onze culturele en historische tradities. Zijn werk
verkent in overdrachtelijke zin de grenzen tussen het organische en anorganische, en de
diepte van deep-time (voorafgaand aan de menselijke). Voor zijn werk in What About a
Garden werden vrijwilligers en bewoners van het Kasteel Wijlre door de kunstenaar
gevraagd dagelijks takjes en bloemen in de installatie te verversen, waardoor de
betrokkenen van de plek een prominente rol kregen in het werk van Hansma.
Stefan Peters onderzoekt de mogelijkheden van het schilderen. Hij brengt het schilderen
terug naar zijn meest elementaire vorm: het gebaar van de kwaststreek. Een schilderij is
immers het samenspel van de talloze streken die zich in elkaar vlechten, over elkaar heen
liggen en in elkaar overvloeien. Door de streek te verzelfstandigen en haar suggestieve
mogelijkheden ten volle te benutten laat Peters zien dat het illusionisme van de verf op
microniveau al in staat is volledige landschappen, panorama’s, rivierdalen en
wolkenluchten op te roepen. Zijn nieuwe reeks schilderijen, die in What About a Garden
te zien waren, zijn onstuitbare tableaus van landschappen, die zich laten bekijken als
catalogi van het schilderen en de representatie. Dat wordt versterkt door de zich
herhalende vorm van de ‘opgeplakte’ schilderijtjes: die verwijst zowel naar de oude
albumpagina’s van verzamelaars als naar de thumbnail-fotoreeks op je smartphone.
Daarnaast was er werk te zien van Donald Judd, Ger van Elk, Mitja Tusek, Ewerdt
Hilgemann, Nicholas Pope, Niek Kemps en Richard Long. De wisselwerking tussen het
conceptuele en hedendaagse werk van de Van Eyck alumni, en de meer poëtische
benadering van de kunstwerken die grotendeels zijn gerealiseerd in de jaren ’60 en ’70,
werd door het publiek zeer gewaardeerd.
Interventie
Botanist en kunstenaar Stefan Cools maakte een zogenaamd vlinderlaboratorium in de
orchideeënkas van het kunstpaviljoen Hedge House op de buitenplaats. Dit laboratorium
werd gebruikt voor Cools’ artistiek onderzoek naar vlinders, het ontpoppingsproces en
de residuen hiervan. Samen met bedrijven als DSM en Universiteit Maastricht (Bright
Lands) worden deze resultaten gebruikt als input voor wetenschappelijk onderzoek naar
deze kleurechte vloeistoffen die vlinders afscheiden als zij uit hun cocon komen. In de
orchideeënkas bouwde Cools een tijdelijke vlinderkas, waar bezoekers het proces van
rups, pop en vlinder konden volgen, en tevens de kleurvloeistoffen en sappen uit
waardplanten konden zien. Cools was regelmatig tijdens openingsuren in het
laboratorium aan het werk, waar hij tevens het gesprek aanging met bezoekers
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Routes
Voor What About a Garden zijn drie routes gerealiseerd, waarmee verschillende
disciplines aan het project werden verbonden. De routes werden telkens op een ander
moment aan het project toegevoegd, zodat er voor publiek steeds een nieuwe aanleiding
was om het project te komen bezoeken.
Stefan Cools realiseerde niet alleen zijn vlinderlaboratorium, maar ontwikkelde evens een
route door de tuinen van buitenplaats Kasteel Wijlre die zich richtte op waardplanten van
rupsen. Hij maakte met zijn Vlinderroute zichtbaar welke verschillende inheemse
vlindersoorten in de verschillende tuinen van het landgoed voorkomen. Op deze manier
werden bezoekers die voor de tentoonstelling kwamen geconfronteerd met een
botanische benadering van de tuin.
Kunstenaar Sanne Vaassen koos een bijzonder uitgangspunt voor haar route: namelijk
het idee van geur. Samen met Tanja Schell (geurarchitect) ontwikkelde zij een concept
dat startte bij meneer en mevrouw Eyck, de huidige bewoners van het landgoed. Net
zoals de architectuur en interieur van het kasteel en de gebouwen een samenspel zijn
met het ontwerp van de diverse tuinen, zo wil zij met deze Geurroute ook het idee van
binnen en buiten aan elkaar verbinden door een verbinding te leggen tussen de
bewoners en de tuin. Via de door Vaassen ontwikkelde route konden bezoekers de
verschillende geurnoten van het parfum van meneer Eyck in de tuinen ontdekken, of juist
die van mevrouw Eyck. Tevens ontwierp zij een imaginair parfum die ook als route
gevolgd kon worden en kwam je in aanraking met diverse kruiden, planten, bloemen,
bomen en ander natuurlijk materiaal zoals aarde en water. Met deze route werd een
nieuw type beleving van de tuin werkelijkheid; bezoekers ervoeren de tuin op actieve
wijze door geuren te ‘vangen’ door bijvoorbeeld blaadjes te kneuzen of in bosaarde te
woelen.
De derde route vond niet in Wijlre plaats maar in Maastricht: the Hidden Garden. Deze
eenmalige literaire route, die vanwege het intieme karakter van de avond slechts door
een beperkt aantal mensen kon worden bezocht, werd ontwikkeld met het Centre for
Contemporary Writing van Universiteit Maastricht. Hun writer-in-residence Anneke
Brassinga werd uitgenodigd deel te nemen, samen met dichters Emma Crebolder en
Wiel Kusters. Op 28 juni werden groepjes bezoekers naar drie verschillende bijzondere
besloten tuinen geleid, waar telkens een dichter voordroeg uit eigen werk. De gekozen
gedichten hielden verband met thema van de tuin en de natuur. Op deze manier werden
sprookjesachtige plekken die normaliter niet toegankelijk zijn voor publiek voor één avond
ontsloten en werden de bezoekers gevoed met poëzie waarin het idee van de tuin
telkens een andere betekenis kreeg.

Geurroute van Sanne Vaassen
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Finissage
Naast een drukbezochte opening werd tevens een finissage georganiseerd. Tijdens dit
event werd het project op feestelijke wijze afgerond en werden er tegelijkertijd nieuwe
werken en interventies aan het project toegevoegd. Jason Hendrik Hansma schreef een
tekst die aan zijn installatie in de tentoonstelling werd toegevoegd en reflecteerde in zijn
tekst op de wijze waarop de gesloten en hiërarchische tuinarchitectuur van de zestiende
en zeventiende eeuw opnieuw relevant is in het licht van de huidige maatschappelijke
vraagstukken over sociale exclusiviteit en inclusiviteit. Stefan Cools presenteerde zijn
onderzoeksresultaten middels een uitgebreide installatie in het Hedge House en gaf een
persoonlijke toelichting op zijn werkwijze en ervaringen op de buitenplaats. Cools heeft
op basis van zijn onderzoeksresultaten van buitenplaats Kasteel Wijlre een
vervolgopdracht gekregen voor de invulling van een permanente installatie in het Hedge
House.
Naast de presentaties van Stefan Cools en Jason Hendrik Hansma vond er een muzikale
opvoering plaats door klarinettist Fie Schouten. Zij vertolkte Solo Song for
basklarinet/klarinet -The Motion Caused – (2016), een compositie van Ig Henneman
geïnspireerd op het gedicht Tuin van Anneke Brassinga. De opvoering verbond de
verschillende programmaonderdelen van het project aan elkaar en toonde de
interdisciplinariteit van het project. De tuin is niet alleen een inspiratie voor dichteres
Anneke Brassinga tot het schrijven van een gedicht, maar is vervolgens aanleiding voor
componist Ig Henneman om een modern muziekstuk te componeren op een gedicht
waarin de tuin en poëzie weer op een andere manier voelbaar wordt gemaakt.
Titel: What About a Garden
Curator: Brigitte Bloksma
Data: 10-04 t/m 30-10-2016
Publiek: 3275 personen (onbetaald en betaald), Opening: 155 personen, The Hidden
Garden: 45 personen, Lancering Vlinderroute: 110 personen, Lancering Geurroute: 90
personen, Tentoonstelling: 2500 personen, Educatieprogramma: 265 leerlingen,
Finissage: 105 personen
Samenwerkingspartners: Hubert van Eyck Academie, Maastricht (Pieternel Fleskens),
CNME, Maastricht University.
Financiers: BNG Cultuurfonds, VSB Fonds, Brand Cultuurfonds, Gemeente GulpenWittem, Gemeente Eijsden-Margraten, Gemeente Maastricht.
Kamer Eijck
Een bijzondere permanente toevoeging die wij in 2016 aan de presentatieruimtes van
buitenplaats Kasteel Wijlre hebben toegevoegd is de Kamer Eijck. De salon van het
Koetshuis is ingericht met documentatie van tentoonstellingen die Jo Eijck in het verleden
heeft gerealiseerd bij Verfindustrie Jac Eyck. Hierbij valt te denken aan documentatie van
tentoonstellingen met onder meer werk van Ad Dekkers, Donald Judd, François Morrelet
en Richard P. Lohse. Kamer Eijck geeft een bijzonder beeld van de artistieke visie van
kunstverzamelaars Jo en Marlies Eijck als grondleggers van buitenplaats Kasteel Wijlre,
en het belang dat zij hechten aan het publiek toegankelijk maken van hun collectie en het
cultureel erfgoed. De tentoonstelling in Kamer Eijck werd gepresenteerd in vitrines van

de architecten Graatsma & Slothouber die speciaal voor deze presentatie werden
gerestaureerd.
Vanaf de zomer van 2017 zal de presentatie in Kamer Eijck worden verwisseld voor een
tentoonstelling van de jaarkalenders die Verfindustrie Jac Eyck tussen 1962 en 2001
heeft uitgebracht worden getoond. Die kalenders behandelen telkens op een hoog
informatief en esthetisch niveau het leven en werk van internationaal bekende
kunstenaars en architecten als Peter Struycken en grafisch ontwerper Baer Cornet.

Presentatie van onderzoeksresultaten Stefan Cools
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ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

Bestuur en Raad van Toezicht
Het bestuur van stichting Bonnefanten-Hedge House (sinds 2017 stichting buitenplaats
Kasteel Wijlre) bestaat uit een directeur-bestuurder, Brigitte Bloksma.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De heer J. Som (voorzitter), de heer K.
Donners (secretaris), de heer A. Groot, mevrouw M. Eyck en mevrouw O. Wolfs. Door de
achtergrond en ervaring van de verschillende leden van de Raad van Toezicht wordt er
vanuit een breed perspectief toezicht gehouden op het bestuur van buitenplaats Kasteel
Wijlre, waarbij naast de inhoudelijke en financiële ook de ondernemende kanten aan de
orde komen.
De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 viermaal. Tijdens deze bijeenkomsten werd
onder meer het besluit genomen voor de naamswijziging en werd het beleidsplan 2016
– 2020 vastgesteld. De Raad van Toezicht is door het bestuur geïnformeerd over de
ontwikkelingen in de organisatie en het beleid. De financiële (tussen)rapportages
maakten standaard deel uit van de bijeenkomsten tussen de Raad van Toezicht en het
bestuur.
Bestuursmodel
Stichting Bonnefanten Hedge House is een culturele anbi-stichting en heeft een raadvan- toezicht model. Bij het raad-van-toezicht-model is het bestuurlijk proces met
uitzondering van het toezicht in handen van ‘het bestuur’. Het bestuur in het raad-vantoezicht-model is professioneel en bestaat uit één of meer statutair bestuurders. De
toezichthoudende functie ligt bij een apart orgaan: de raad van toezicht. Het toezicht
heeft op twee momenten plaats. Vooraf: de plannen (missie, strategie, beleidsplan en
begroting) worden ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. En achteraf: de
raad van toezicht beoordeelt het bestuur en de organisatie kritisch en keurt het
jaarverslag goed.
Cultural Governance
De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van buitenplaats Kasteel Wijlre volgde
in 2016 de parameters zoals geformuleerd in de cultural governance code. Volgens de
richtlijnen van onder meer het ministerie van OCW wordt voor 1 juli een door de
accountant samengestelde jaarrekening over het voorafgaande begrotingsjaar overlegd.
Team
De breedte van het inhoudelijke perspectief van buitenplaats Kasteel Wijlre werd ook in
2016 gedragen door het team. Allereerst door het grote team van vrijwilligers van de
buitenplaats. Zij zijn het hart van de plek en zorgden er in 2016 voor dat gedurende acht
maanden de buitenplaats vier dagen per week open was voor publiek. Zij leidden
bezoekers rond en hielpen bij de verschillende ontvangsten. Het team van vrijwilligers,
vijfendertig in totaal, werd in 2015 aangestuurd door Mira Knols. De coördinator werkte
op freelancebasis en was tevens verantwoordelijk voor diverse ontvangsten,
rondleidingen en verhuur van de locatie.

Voor de uitvoering van de projecten werkte buitenplaats Kasteel Wijlre samen met
cultureel producent Floor Krooi. Zij was als freelancer verbonden aan het project What
About a Garden. Het educatieprogramma werd in nauwe samenwerking met een
educatief medewerker op eveneens freelancebasis gerealiseerd.
Stichting Bonnefanten-Hedge House heeft tevens drie dagen in de week een tuinman in
dienst. Hij wordt ondersteund door twee vrijwilligers en Vaessen Groenvoorziening.
Samen zorgen zij ervoor dat de tuin geweldig onderhouden is voor de bezoekers.
Het team van buitenplaats Kasteel Wijlre wordt geleid door Brigitte Bloksma, directeurbestuurder van de stichting. Het vaste team van stichting Bonnefanten-Hedge House
telde in 2016 totaal 1,20 fte aan vaste medewerkers.

PROLOOG

De organisatie heeft in 2016 een aantal belangrijke stappen gezet in de positionering van
het Gesamtkunstwerk en de financiële continuïteit van de stichting. Zo werd in het
verslagjaar besloten dat de stichting vanaf 2017 de naam buitenplaats Kasteel Wijlre
draagt en werd er de basis gelegd voor een nieuwe positie en identiteit van het
Gesamtkunstwerk. Tevens was de buitenplaats voor de eerste keer 8 maanden
aaneengesloten open, werd er een nieuwe samenwerkingsvorm tussen het
Bonnefantenmuseum en de stichting afgesproken en ontving de stichting voor haar
toekomstige tentoonstellingsprogramma 2017 – 2018 een financiële toekenning van het
landelijke fonds voor beeldende kunst, het Mondriaanfonds. Tevens ondersteunde
Gemeente Gulpen-Wittem het nieuwe beleid van de stichting, verwelkomde de stichting
ING als sponsor en organiseerde de stichting projecten met uiteenlopende partners als
de Van Eyck, Maastricht University en verschillende gemeenten en basisscholen.
Deze verschillende stappen en beleidskeuzen zorgden voor een sterkere verankering in
de lokale en regionale omgeving en gaf de stichting tevens een nationale en
internationale uitstraling. Dit zag je onder meer terug in de verschillende publicaties
waarin de tentoonstellingen en het Gesamtkunstwerk werden beschreven. 2016 was
kortom een dynamisch en bewogen jaar; de basis werd gelegd voor de verdere
duurzame toekomst van buitenplaats Kasteel Wijlre.
In 2017 zal de uitwerking van de keuzes zoals deze in 2016 zijn gemaakt verder
zichtbaar worden. In februari 2017 wordt de nieuwe huisstijl en website gepresenteerd
en in het voorjaar wordt het nieuwe seizoen geopend met een tentoonstelling en
randprogrammering over één van de belangrijkste Amerikaanse avant-garde legendes
van de jaren zeventig: Gordon Matta-Clark (1943-1978). Het project zal in het
hedendaagse kunstpaviljoen Hedge House een exceptionele en veelal niet eerder
getoonde selectie van fotografie, collages, persoonlijke objecten, tekeningen en video’s
laten zien. Tegelijkertijd zal in het historische Koetshuis een reconstructie plaatsvinden
van zijn culinaire project FOOD (SOHO, New York (1971-1974)). Gordon Matta-Clark,
opgeleid als architect, daagde de heersende opvattingen in de architectuur uit en
onderzocht haar relatie met de kunstdisciplines, de natuur en de publieke ruimte. Door
deze grenzen op te zoeken creëerde hij zowel door zijn experimentele werkwijze, als in de
daadwerkelijke uitvoering van de projecten, in zekere zin telkens een Gesamtkunstwerk.
Het is om deze reden dat een project over Gordon Matta-Clark als vanzelfsprekend
plaatsvindt op buitenplaats Kasteel Wijlre; een plek waar natuur, architectuur, kunst en
leven samenvallen.
Inmiddels is buitenplaats Kasteel Wijlre een nieuw en uitdagend jaar ingegaan. Gesteund
door de toekenning van het Mondriaanfonds, de Gemeente Gulpen-Wittem en de
betrokken groep Vrienden en Patronen zijn wij klaar om in 2017 onze nieuwe identiteit en
positionering in de regionale, landelijke, euregionale en zelfs internationale culturele
infrastructuur te verstevigen en uit te bouwen.

