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Kasteel Wijlre is een kleine culturele oase – Jo Eyck
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I Ontstaansgeschiedenis en achtergrond

Op buitenplaats Kasteel Wijlre zijn op unieke wijze 
hedendaagse kunst en oude en nieuwe architectuur 
verbonden met de omringende natuur, de tuinen en het 
park. Het kasteel, het koetshuis en de tuinen hebben 
sinds 2003 dan ook de status van Rijksmonument. 
Op de buitenplaats zijn vijf eeuwen natuur en cultuur 
met elkaar verweven; het kasteel uit de zeventiende 
eeuw, het Koetshuis uit de achttiende eeuw, het 
ontwerp van tuinen en het park uit de negentiende 
eeuw, de vaste kunstwerken uit de twintigste eeuw, 
het kunstpaviljoen Hedge House en de hedendaagse 
kunsttentoonstellingen uit de eenentwintigste eeuw.
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In de afgelopen vijfendertig jaar is 
buitenplaats Kasteel Wijlre uitgegroeid 
tot een toonaangevende plek voor 
hedendaagse kunst, natuur, landschap 
en architectuur in Nederland en ver 
daarbuiten. Gerenommeerde kunstenaars 
als Richard Long, Giuseppe Penone, 
Tony Gragg, herman de vries, Ben 
Akkerman, Chaim van Luit, Ger van 
Elk, Ad Dekkers, Erik Andriesse, Carel 
Visser, Jan Roeland, Thomas Raat, 
Christian Jankowski en Navid Nuur 
presenteerden in het Hedge House, de 
tuin en het Koetshuis in wisselende solo- 
en groepstentoonstellingen hun werk. 
Aan deze tentoonstellingen ging veelal 
een intensieve periode vooraf waarin 
kunstenaars en ontwerpers specifiek voor 
de locatie werk produceerden en langere 
tijd gast waren op de buitenplaats. Veel 
kunstenaars bleven verbonden aan de 
plek doordat hun gerealiseerde kunstwerk 
een plaats kreeg in het Kasteel of de tuin 
en omdat gasten van de buitenplaats 
veelal veranderenden in vrienden. Een 
informeel proces dat zich in de loop der 
jaren ontwikkelde tot de identiteit van de 
buitenplaats. Iedere bezoeker, kunstenaar, 
vrijwilliger, tuinman- of vrouw, gast, vriend 
of familie krijgt een voorkeursbehandeling 
en een thuis.

Grondleggers van de buitenplaats zijn 
Jo en Marlies Eyck. Het echtpaar heeft 
vanuit haar grote passie voor kunst en 
tuinieren en hun specifieke levensfilosofie 
de buitenplaats vormgegeven. Deze unieke 
plek hebben zij altijd willen delen met 
geïnteresseerden. Wat begon met een 
enkel groepsontvangst leidde uiteindelijk 
in 2012 tot de keuze de buitenplaats over 
te dragen aan een zelfstandige stichting 
en daarmee hun levenswerk te schenken 
aan de samenleving. Deze schenking 
krijgt zijn voltooiing in 2017 en vindt plaats 
met genereuze steun van het echtpaar 
Groot. 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. Met deze twee 
belangrijke stappen werden buitenplaats 
Kasteel Wijlre en de Collectie Jo en 
Marlies Eyck behouden voor Limburg 
en Nederland en werd tegelijkertijd de 
transformatie van een privaat initiatief naar 
een publieke ruimte in gang gezet. 

De stichting met de naam Bonnefanten 
Hedge House Foundation (BHHF) is 
sinds 2012 verantwoordelijk voor het 

beheer, behoud en exploitatie van de 
buitenplaats. De organisatie van de 
tentoonstellingen in het Hedge House, 
evenals de communicatie en pr van deze 
tentoonstellingen wordt tot op heden 
geleid door het Bonnefantenmuseum. Dit 
samenwerkingsverband heeft kortom een 
zogenaamde ‘knip’ tussen de exploitatie 
en financiële verantwoordelijkheid van 
het landgoed enerzijds en de inhoudelijke 
invulling van het Hedge House anderzijds.

De voorgaande benoemde wijze 
van samenwerken en besturen van de 
buitenplaats bleek voor de financiële positie 
en het profiel van BHHF geen optimale. 
Er ontbrak een geïntegreerde visie en 
beleid op de professionele en inhoudelijke 
ontwikkeling van de buitenplaats als 
Gesamtkunstwerk. Onderwerpen als de 
naamgeving van de locatie, de positie van 
het echtpaar Eyck in de stichting en het 
spanningsveld tussen het Hedge House als 
dependance van het Bonnefantenmuseum 
tegenover het Bonnefantenmuseum als 
‘Museum in residence’ van de buitenplaats, 
creëerde een diffuse positionering die 
gevolgen had voor inkomsten uit publieke 
en private fondsen en sponsoren. 

In het voorjaar van 2015 trok de Raad 
van Toezicht Brigitte Bloksma aan als 
directeur-bestuurder van de stichting om 
voor de buitenplaats een nieuw financieel 
en inhoudelijk beleid te ontwikkelen 
met als doel een geïntegreerde visie 
op de buitenplaats met bijhorend 
ondernemersplan en programmering. ■

I O
ntstaansgeschiedenis en achtergrond
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II Visie buitenplaats Kasteel Wijlre,  
centrum voor cultuur en landschap

buitenplaats Kasteel Wijlre is een dynamische plek 
voor presentatie, artistiek onderzoek, reflectie, 
educatie en ervaring. De buitenplaats is tevens een 
plek voor ontmoeting en dialoog tussen kunstenaars, 
bezoekers, bewoners, buurtbewoners, curatoren, 
theoretici en passanten. buitenplaats Kasteel Wijlre 
verweeft de verschillende functies en rijke historie 
van de buitenplaats in haar culturele programma. De 
locatie wordt daarmee 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 samenvallen van het programma 
met de plek zelf geeft buitenplaats Kasteel Wijlre een 
heldere identiteit en unieke wijze van positionering in de 
regionale, landelijke, euregionale en zelfs internationale 
culturele infrastructuur. 
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buitenplaats Kasteel Wijlre is vanuit dit 
perspectief allereerst een buitenplaats 
met verschillende functies; een 
plek waar niet alleen kunst wordt 
getoond, maar waar ook wordt 
getuinierd, gewandeld, gegeten, 
gelezen, geslapen, gesproken en 
samengewerkt. Deze hoeveelheid aan 
functies die de buitenplaats vervult 
veronderstelt direct de wijze waarop 
het programma op de buitenplaats 
is vormgegeven. Kunst wordt niet 
enkel vanuit de eigen discipline 
geadresseerd maar is ingebed in een 
breed, cultureel en maatschappelijk 
perspectief. Door een zogenaamd 
inter- en transdisciplinair programma te 
ontwikkelen waar vanuit verschillende 
invalshoeken, tradities, achtergronden 
en speelvelden wordt gedacht en 
getoond wil buitenplaats Kasteel Wijlre 
een publieke ruimte zijn die een breed 
publiek aan zich kan binden. 

In de afgelopen maanden zijn de 
eerste stappen gezet met de invulling 
van de verschillende ruimtes van 
buitenplaats Kasteel Wijlre. Zo biedt 
de Salon met een recent geïnstalleerde 
koffiecorner en grote boekenkast, een 
plek voor ontspanning, onderzoek en 
reflectie, oriënteert het historische 
Koetshuis zich op artistiek onderzoek, 
educatie en experiment, richt het 
Hedge House zich op spraakmakende 
en internationale hedendaagse solo- 
en groepstentoonstellingen en geeft 
de tuin de mogelijkheid om te dwalen 
en te ontdekken. In het kasteel, het 
hart van de buitenplaats, vallen tot slot 
gastvrijheid samen met het interieur 
en het exterieur. In het kasteel wordt 
de Collectie Jo en Marlies Eyck 
gepresenteerd en vinden ontvangsten 
voor groepen plaats. Jo en Marlies 
Eyck bewonen het kasteel echter 
permanent waardoor het kasteel voor 
bezoekers beperkt toegankelijk is. 

De hernieuwde visie op de positie 
van Bonnefanten Hedge House 
Foundation in het culturele veld willen 
wij benadrukken met een nieuwe 
naam. Een nieuwe naam zou de 
meervoudigheid van zowel de plek als 
het inhoudelijke beleid van de stichting 
moeten representeren. Een nieuwe 
naam zou ons tevens de kans geven 
op een verhoogde zichtbaarheid en 
daarmee op een grotere belangstelling 
bij een breed publiek. Niet langer zal 

een specifiek onderdeel van de plek, 
namelijk het Bonnefanten Hedge 
House, het gezicht bepalen maar de 
vermenigvuldiging van de tuin, het 
kasteel, het koetshuis en het Hedge 
House als eenheid. En daarmee 
doet met de keuze voor een andere 
naamgeving een unieke wijze van 
positioneren zijn intrede: buitenplaats 
Kasteel Wijlre, centrum voor Cultuur  
en Landschap. ■

II Visie buitenplaats K
asteel W

ijlre, centrum
 voor cultuur en landschap
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III Het Gesamtkunstwerk 

Henk van Os, kunsthistoricus en oud-directeur van 
het Rijksmuseum, verbleef in 2002 een aantal weken 
op buitenplaats Kasteel Wijlre en schreef over zijn 
verblijf het boek Omgaan met kunst en natuur. In zijn 
beschrijving omschreef hij de buitenplaats als een 
Gesamtkunstwerk; kasteel, tuin, kunst, koetshuis en 
Hedge House zijn in zijn beleving onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden. Deze elementen zijn leidend voor 
de wijze waarop buitenplaats Kasteel Wijlre haar 
toekomstige programma en identiteit vormgeeft.
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De Tuin

buitenplaats Kasteel Wijlre heeft één 
van de mooiste tuinen van Europa. 
In 2014 ontving zij de prestigieuze 
prijs ‘European Garden Award’. 
Deze award wordt uitgereikt door het 
‘European Garden Heritage Network’, 
een netwerk van 150 parken en tuinen 
in geheel Europa. De kasteeltuin van 
3 hectare bestaat uit meerdere tuinen: 
een gazon met bijzondere bomen, een 
paddenpoel, een rozentuin en een 
reeks kleinschalige tuinen omringd 
door hoge hagen. In deze zogenaamde 
kleine tuintjes is gekozen voor 
vierafzonderlijke tuinen die elk door één 
tint gedomineerd worden. Zo is er door 
de specifieke keuze van beplanting 
een witte, een gele, een blauwe en 
een roze tuin ontstaan. Verder is er 
een appelboomgaard, een kruidentuin, 
een groentetuin en een kleine met 
leibomen overdekte schaduwtuin. Deze 
tuinen zijn met elkaar verbonden door 
verschillende soorten hagen. Deze 
hagen spelen een belangrijke rol in de 
architectuur van de tuin. Samen met de 
grachten verbinden zij kasteel en tuinen 
tot een geheel. 

Opgenomen in de natuur van de 
tuin bevinden zich tevens diverse vaste 
kunstwerken van onder meer Giuseppe 
Penone, Ad Dekkers, Carel Visser 
en Peter Struycken. Deze werken 
zijn onderdeel van de collectie Jo en 
Marlies Eyck.

Collectie Jo en Marlies Eyck

Jo en Marlies Eyck hebben verbonden 
aan de buitenplaats een kunstcollectie 
opgebouwd. Deze collectie 
hebben zij in 2012 overgedragen 
aan het Bonnefantenmuseum in 
Maastricht. In samenwerking met  
buitenplaats Kasteel Wijlre toont het 
Bonnefantenmuseum de collectie in 
wisselende samenstelling in het kasteel 
en het Koetshuis. 

De collectie bevat werken van 
ondermeer kunstenaars als Ad Dekkers 
en Peter Struycken. Zij werden al in 
hun vroege periodes aangekocht en in 
alle fases van hun oeuvre gevolgd. Hier 
kwam later de meer lyrische abstractie 
bij met schilderijen en sculpturen van 
bijvoorbeeld Ben Akkerman, Rob van 

Konings¬bruggen, Richard Long, 
Jan Schoonhoven en Carel Visser. 
Maar ook kunstenaars van de jongere 
generatie als Jean-Marc Bustamante, 
Leo Vroegindeweij en Joëlle 
Tuerlinckx, die aan het gedachtegoed 
van de jaren ’70 schatplichtig zijn, 
werden aangekocht. De collectie is 
monumentaal te noemen en uniek voor 
Nederland, België en Duitsland.  

 
Het Koetshuis en het Hedge House

Het Koetshuis en het Hedge House 
zijn de twee presentatieruimtes op het 
landgoed. Daar waar het Koetshuis uit 
de achttiende eeuw de sfeer heeft van 
een huis met verschillende verdiepingen 
en kamers heeft het Hedge House 
meer het karakter van een zogenaamde 
‘White Cube’. Het door Wiel Arets 
ontworpen Hedge House is in 2002 
gerealiseerd en bestaat uit een 
orchideeënkas, oranjerie, kippenhok en 
tentoonstellingsruimte. 

In de afgelopen jaren 
hebben in samenwerking met het 
Bonnefantenmuseum spraakmakende 
tentoonstellingen plaatsgevonden als 
The Mystic Gardener, Ad Dekkers 
1938-1974 en A Battle for Narrative. 
In 2015 was in het Hedge House 
het monumentale werk te zien van 
Stephen Wilks ‘Bottle River (Vessels)’ 
en bevonden zich gelijktijdig in het 
Koetshuis de installatie TruCost 
Super-M-Art van kunstenaarsduo Dirty 
Beach en de groepstentoonstelling 
REARRANGED met werken uit de 
Collectie Jo en Marlies Eyck. De drie 
tentoonstellingen waren onderdeel 
van een najaarprogramma die in 
samenwerking met de Plastic Soup 
Foundation, Amsterdam plaatsvond. 
Het najaarsprogramma reflecteerde 
op een actueel en maatschappelijk 
thema als de Plastic Soup en 
vormde het uitgangspunt voor  een 
educatieprogramma voor basisscholen 
in Limburg. Een project als deze toont 
hoe buitenplaats Kasteel Wijlre met 
een nationaal en internationaal netwerk 
verankerd is in de regio. ■  

III H
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IV Omgeving

Geografisch gezien ligt buitenplaats Kasteel Wijlre in 
het uiterste zuiden van Nederland, vanuit Randstedelijk 
perspectief in de periferie. Wijlre, een dorp in de 
Gemeente Gulpen-Wittem, ligt midden tussen de 
heuvels van Zuid-Limburg. De buitenplaats bevindt zich 
te midden tussen steden als Maastricht, Heerlen en 
Aken en ligt tevens in een directe psychologische en 
geografische verbinding met unieke culturele plekken 
als de Abdij Sint-Benedictusberg van architect Dom 
Hans van der Laan in Mamelis, de kerk Wahlwiller met 
schilderingen van Aad de Haas, het zaalkerkje Lemiers 
met schilderingen van Hans Truijen en de kerk van 
Wijlre met glas-in-lood ramen van Jan Dibbets. 
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Wijlre ligt in het centrum van de 
Euregio Maas-Rijn, een deels landelijk 
en deels verstedelijkt gebied met 
een inwonersaantal van vier miljoen 
mensen. De Randstad heeft ter 
vergelijking zeven miljoen inwoners 
en bestaat grotendeels uit steden. 
De Euregio kan daarentegen een 
landschapsmetropool worden 
genoemd; stedelijke clusters omringd 
door gevarieerde landschappen. 
In dit gebied bevinden zich 
veel gerenommeerde kunst- en 
onderwijsinstellingen als het Ludwig 
Forum Aachen, Schunck*, Collectors 
House, Bonnefantenmuseum, Van Eyck 
Academie, Universiteit Maastricht, 
RWTH Aachen en de Hogeschool Zuyd 
met onder meer de Toneelacademie, 
het Conservatorium en de Academie 
Beeldende Kunsten.

De ligging van buitenplaats Kasteel 
Wijlre is bepalend voor de wijze waarop 
zij haar programma organiseert en sluit 
met haar verschillende projecten aan 
op initiatieven in de Euregio. ■

IV O
m

geving
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V Van Visie naar Programma

Dichter Pierre Kemp, heer der groene stilte, schreef  
in 1928 het gedicht Stilte.  

Ik luister in de luchten van groot fruit 
naar de vogel die nauw’lijks weegt,
maar een sein aan de zijnen luidt
en de stilte een gestalte geeft.

De gedichten van Kemp zijn kernachtig, schijnbaar 
eenvoudig en speels. Ervaringen uit zijn dagelijks leven 
zette hij om in gedichten. De onderkant van een blad, 
het voelen van de wind door zijn haar, de rust en stilte 
van het land en zijn eigen lichamelijke aftakeling hadden 
zijn gelijke fascinatie. 
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De sterke verbondenheid van Kemp 
met natuur, stilte en de verankering 
van cultuur in het dagelijks leven is 
eveneens voor buitenplaats Kasteel 
Wijlre het uitgangspunt voor haar visie; 
natuur, cultuur, architectuur en kunst 
staan niet als verschillende entiteiten 
ten opzichte van elkaar maar vormen 
een hybride. buitenplaats Kasteel 
Wijlre heeft tot doel zich in de komende 
jaren te ontwikkelen tot een centrum 
voor cultuur en landschap waar kunst 
samenvalt met natuur, ontmoetingen 
plaatsvinden tussen kennisinstituten, 
maatschappelijke organisaties en 
culturele instellingen, interdisciplinariteit 
geen model is maar een uitgangspunt 
en educatie tot slot, samenvalt met 
presentatie.

In de presentatieruimtes van 
het Koetshuis en het Hedge House 
zullen in de komende jaren vier tot zes 
tentoonstellingen en projecten per 
jaar plaatsvinden. buitenplaats Kasteel 
Wijlre ordent haar tentoonstellings-,  
en onderzoeksprogramma op basis  
van twee interessegebieden:

1. Binnen & Buiten, waar de relatie 
tussen het interieur versus het 
exterieur, de psychologie versus de 
sociologie en de stad versus het 
landschap centraal staat;

2. De Tuin, als letterlijke en figuurlijke 
verbinding tussen Binnen en Buiten. 

Daar waar het Hedge House in de 
komende jaren presentaties toont 
van met name internationale solo- en 
groepstentoonstellingen van gevestigde 
beeldend kunstenaars als Tim Eitel, Leo 
Copers, GORDON MATTA-CLARK, 
Nils Nova en Daan van Golden, 
wordt het Koetshuis eerder gebruikt 
voor artistiek onderzoek, educatie en 
multi- en interdisciplinaire projecten. 
Deze keuze voor het gedifferentieerde 
gebruik van de presentatieruimtes 
op de buitenplaats zijn er op gericht 
de bezoeker te confronteren met een 
rijke schakering van hedendaagse 
denkbeelden in de cultuur en 
samenleving. Ook de spanning tussen 
de meer gevestigde kunstenaars in het 
Hedge House en de vaak opkomende 
en jonge talenten in het Koetshuis 
creëert een afwisselend programma 
en biedt de bezoeker een veelheid aan 
ervaringen.

De twee interessegebieden Binnen/
Buiten en De Tuin vormen de kern van 
het programma en kennen per keer 
een nieuwe invalshoek en projectvorm. 
Onderstaande projectvoorstellen 
worden aangevuld met zogenaamde 
anekdotes uit de regio. Gedurende een 
periode van vier jaar zal buitenplaats 
Kasteel Wijlre opkomende talenten 
uit Limburg en de Euregio uitnodigen 
om voor een periode van zes weken 
een presentatie te ontwikkelen voor 
het Koetshuis. Hiervoor worden 
gesprekken gevoerd met onder 
meer Esther Jansen, Sanne Vaassen 
en Chaim van Luit. Op deze wijze 
wordt het nationale en internationale 
programma van buitenplaats Kasteel 
Wijlre vervlochten met talenten en 
actuele visies uit de regio.  

Binnen/Buiten

De begrippen binnen en buiten zijn 
allesomvattend, zowel in hun betekenis 
als in gebruik. Zo verwijst binnen onder 
meer naar het interieur, het ‘ik’, de 
stad, heden en het centrum en verwijst 
buiten naar het exterieur, de ‘ander’, het 
landschap, verleden en de periferie. De 
tegengestelde begrippen staan veelal 
in direct verband met elkaar. De ooit zo 
heldere tegenstellingen tussen privaat 
en publiek, tussen fysiek en digitaal, 
tussen stenen en natuur is grotendeels 
verdwenen. Actuele vraagstukken zoals 
de vervagende grenzen tussen stad en 
landschap en tussen landen onderling 
onderschrijven dit. Deze versmelting 
van begrippen zien wij terug in frases 
als ‘het stedelijk landschap’, ‘het 
interieur van de stad’, ‘de psychologie 
van een regio’ en ‘het huis als een 
sculptuur’. Deze frases staan in 
directe relatie tot de identiteit van 
buitenplaats Kasteel Wijlre, namelijk 
die van een ‘Gesamtkunstwerk’ 
waarin de begrippen binnen en buiten 
samenvallen met de architectuur en de 
identiteit van de plek. Het samenvallen 
van de begrippen binnen en buiten met 
de identiteit van de plek enerzijds en 
de maatschappelijke relevantie van de 
begrippen anderzijds geeft buitenplaats 
Kasteel Wijlre de mogelijkheid 
een programma te definiëren 
die verschillende disciplines als 
architectuur, vormgeving en beeldende 
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kunst aan elkaar verbindt. 
Het programma Binnen/Buiten 

bestaat allereerst uit een reeks 
projecten die de oorsprong van 
buitenplaats Kasteel Wijlre tonen 
en tegelijkertijd een achterliggende 
veronderstelling adresseren, 
namelijk hoe publiek en privaat 
en familie en netwerk van invloed 
zijn op cultuurontwikkeling. In 
deze ontwikkeling is de rol van de 
verzamelaar prominent aanwezig.

Kamer Eyck

buitenplaats Kasteel Wijlre is allereerst 
een initiatief van verzamelaarsechtpaar 
Jo en Marlies Eyck. In het voorjaar van 
2016 transformeren wij de Salon van het 
Koetshuis dan ook tot de zogenaamde 
Kamer Eyck. In de vitrines van 
architecten Slothouber-en-Graatsma, 
wiens werk zich tevens in de collectie 
Jo en Marlies Eyck bevindt, zal het 
levensverhaal en de zienswijze van Jo en 
Marlies Eyck aan de hand van foto’s van 
tentoonstellingen, typische kalenders 
van de verffabriek Eyck, brieven en 
publicaties worden verteld. De Salon 
van het Koetshuis verandert door deze 
presentatie in de huiskamer van de 
buitenplaats. De plek waar ontmoeting 
plaatsvindt tussen bezoekers onderling 
maar ook tussen bezoekers en de 
bewoners van het Kasteel. 

De Nieten

Gelieerd aan de presentatie in Kamer 
Eyck zal er in het Koetshuis de 
tentoonstelling De Nieten plaatsvinden. 
Deze tentoonstelling toont de 
zogenaamde nieten in de Collectie Jo 
en Marlies Eyck; kunstwerken die Jo 
en Marlies Eyck hadden willen kopen 
maar uiteindelijk niet hebben gekocht. 
De werken tonen de denkwijze van 
het verzamelaarsechtpaar en geven 
een scherp beeld van de wijze waarop 
keuzes plaatsvinden en hoe een 
toonaangevende collectie tot stand 
komt. De tentoonstelling De Nieten 
bevat werken van onder meer Lucio 
Fontana, Tom Wesselman, Henry 
Moore, Toon Verhoef, Ulrich Rückriem. 
Zsa-Zsa Eyck is als dochter van Jo en 
Marlies Eyck, de aangewezen curator 

voor deze tentoonstelling waarbinnen 
een parallelle verzameling van de 
Collectie Jo en Marlies Eyck wordt 
getoond. 

Objecten van een verzameling

Vanuit het interessegebied binnen en 
buiten vindt een artistiek onderzoek 
plaats over specifieke objecten die 
gelieerd zijn aan het interieur.

In het Koetshuis zullen in de 
komende jaren een drietal presentaties 
plaatsvinden die heden en verleden 
aan elkaar verbinden en tegelijkertijd 
een multidisciplinair onderzoek 
faciliteren over universele objecten 
in het interieur. Deze presentaties 
vinden plaats in samenwerking met 
het Lectoraat Autonomie van de 
Kunsten van de Hogeschool Zuyd en 
Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. 
Samen met deze partners onderzoekt 
buitenplaats Kasteel Wijlre de 
historische objecten het Miniatuur, het 
Souvenir en de Stolp en welke rol zij 
spelen in het werk van hedendaagse 
kunstenaars en ontwerpers. Deze 
drie specifieke objecten spelen een 
grote rol in het werk van hedendaagse 
kunstenaars en ontwerpers. Zo 
presenteerde Ger van Elk in zijn 
laatste werk Sieben automatische 
Landschaften, zeven kunstwerkjes 
die kleiner zijn dan luciferdoosjes 
en toonde hij in wellicht zijn meest 
bekende werk La Pièce, een wit 
blokje hout, als een sieraad, op een 
roodfluwelen kussen onder een glazen 
stolp. Mark Dion toont onder meer in 
zijn publicatie Oceanomania, souvenirs 
from the ocean en zijn kabinet Art 
of the road trip, zijn fascinaties voor 
souvenirs en ontwerper Pierre-
Emmanuel VandePutte bedacht vanuit 
het object de stolp een helm van kurk 
die onrust van buiten weghoudt.

In het licht van de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen 
ontstaan er echter nieuwe opvattingen 
over het souvenir, het miniatuur en 
de stolp. En daarmee hebben deze 
drie objecten niet alleen een culturele 
betekenis maar spelen zij een even 
zo grote rol in het denken over onze 
publieke ruimte.

Parallel aan de presentaties en het 
artistiek onderzoek in het Koetshuis 
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toont de buitenplaats verbonden aan 
het interessegebied Binnen/Buiten, 
tevens een reeks internationale 
solotentoonstellingen in het Hedge 
House. Deze tentoonstellingen 
vinden plaats in samenwerking met 
particuliere verzamelaars en musea in 
onder meer Frankrijk en Zwitserland 
en het Bonnefantenmuseum. 
De internationale 
samenwerkingsverbanden plaatsen 
de buitenplaats in directe verbinding 
met een internationaal netwerk en 
daarmee samenhangend publiek. 
Zo zal tijdens Tefaf in 2017 Tim Eitel 
(Leonberg,1971) exposeren. Deze 
relatief jonge kunstenaar uit Duitsland 
is onderdeel van de zogenaamde 
Neue Leipzicher Schule en komt uit 
dezelfde school als Neo Rauch en 
Martin Eder. Allen studeerde zij aan 
de de Hochschule für Grafik und 
Buchkunst. Het werk van Tim Eitel 
toont veelal landschappen en museale 
ruimtes waar binnen en buiten en 
heden en verleden samen komen. 
De solotentoonstelling van Tim Eitel 
het Hedge House zal zijn eerste 
tentoonstelling zijn in Nederland. 

In 2018 zullen wij vervolgens 
een overzichtstentoonstelling van de 
Amerikaanse conceptuele kunstenaar 
Gordon Matta-Clark (1943-1978, 
New York) presenteren. Zijn neo-
conceptuele werk bestaat uit radicale 
ingrepen in de architectuur van de 
openbare ruimte. Hij creëert met zijn 
performances een nieuwe kijk op de 
stad, de evolutie, het heden en het 
verleden. In het Hedge House zal er 
een tentoonstelling plaatsvinden met 
werken uit de collectie van het M HKA 
en de privécollectie van Flor Bex. In 
het Koetshuis zal er analoog aan de 
tentoonstelling in het Hedge House 
een reconstructie van zijn zogenaamde 
Food-installatie plaatsvinden. Food 
was een belangrijke plek voor de 
artistieke gemeenschap in SoHo in de 
jaren zeventig. 

Eenzelfde zienswijze als Gordon 
Matta Clark vinden wij terug in het 
hedendaagse werk van Nils Nova 
(1968, Sant Ana, El Salvador). Zijn 
werk is bekend om de spiegelingen 
waarin het interieur en het exterieur 
samenkomen en zullen wij in 2019 
in samenwerking met Pro Helvetica 
presenteren.  

De Tuin

‘Iedere tuin is een combinatie van 
natuur en denkkracht’ en ‘Een tuinier 
cultiveert de welig tierende tuin, de 
filosoof maakt woekerende gedachten 
leefbaar’ zei wijlen denker des 
vaderlands, René Gude. In een wereld 
van groeiende onzekerheid, waar de 
informatietechnologie grotendeels 
de plaats heeft ingenomen van het 
aloude gesprek en maatschappelijke 
vraagstukken steeds complexer 
worden, wordt de behoefte aan rust 
en reflectie steeds groter. Een tuin als 
een vrijplaats voor mijmering, verzet en 
creatie is hiervoor de ideale plek. 

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. En daarmee 
geeft de tuin ons in dit programma 
tegelijkertijd de mogelijkheid 
te reflecteren op en te spreken 
over universele spanningen in de 
samenleving. De tuin als metafoor voor 
het leven.

In 2014 vond de tentoonstelling 
‘The Mystic Gardener’ plaats in het 
Hedge House. De tentoonstelling, met 
werken van onder meer beeldende 
kunstenaars Michael Dean, Peter 
Doig, Irene Kopelman, William Leavitt, 
Richard Long, Antonietta Peeters, 
Yutaka Sone, Agnieszka Polska, 
Arie Visser en herman de vries, 
toonde de illusie van de ‘ongerepte 
natuur’. Het werk van de kunstenaars 
in de tentoonstelling heften het 
onderscheid tussen natuur en kunst 
op. Juist de ‘gerepte natuur’ werd in de 
tentoonstelling verkend en ontgint. 
 In het programma De Tuin wordt 
het denken over de ‘gerepte natuur’ 
voorgezet; de tuin als oase om aan de 
waanzin van het lezen te ontsnappen. 

What About a garden

Het programma De Tuin starten wij 
in 2016 met het project What About 
a Garden. Het project bestaat uit 
een tentoonstelling, een prijs, een 
symposium, een lezingenreeks, een 

writer-in-residence en een reeks 
opdrachten aan opkomende tuin-en 
lanschapsarchitecten. What about a 
Garden is een samenwerking tussen 
drie partners; de Van Eyck Academie, 
Maastricht University en buitenplaats 
Kasteel Wijlre en toont de diversiteit 
aan visies en het denken over de tuin 
in de hedendaagse kunst, architectuur, 
ontwerp, literatuur en filosofie.

Het project bestaat uit een 
programma van presentaties, 
performances en lezingen die de 
magische invloed van tuinen op het 
denken en creëren van kunstenaars, 
schrijvers en filosofen tonen. Voor de 
tentoonstelling met de gelijknamige 
titel What About a Garden werken wij 
samen met kunstenaars die deelnemer 
zijn aan de Jan van Eyck Academie: 
Stefan Peters, Jason Hendrik-Hansma 
en Alessandro Bertelle. Kunstenaars 
die op hun eigen wijze gefascineerd 
zijn door het idee van een tuin en 
de illusie van de ‘ongerepte natuur’. 
Tegelijkertijd zal er bij de Van Eyck 
een tentoonstelling plaatsvinden 
die ingaat op gelijke thema’s. Daar 
waar de kunstenaars op buitenplaats 
Kasteel Wijlre reageren op de tuin 
en het exterieur, wordt er bij de Van 
Eyck vanuit die gedachte eerder 
gereflecteerd op het interieur. 

Parallel aan de tentoonstelling 
op de buitenplaats organiseren wij 
zogenaamde Talking Routes. Filosofen, 
tuinarchitecten, biologen, ontwerpers 
en historici nemen het publiek mee 
door verschillende tuinen in de regio en 
vertellen historische en hedendaagse 
verhalen over de rol van de tuin in het 
leven van mensen en de wijze waarop 
tuinen onze steden en het landschap 
hebben gevormd. De Talking Routes 
staan mede onder leiding van 
Maastricht University en nodigt onder 
meer filosoof en schrijver van het 
boek Filosoferen in de Tuin, Damon 
Young uit, maar ook botanist Stefan 
Cools, schrijfster en dichteres Anneke 
Brassinga en beeldend kunstenaar 
Sanne Vaassen. 

How flower is my power

In 2017 zetten wij het programma De 
Tuin voort met een solotentoonstelling 
in het Hedge House van de Vlaamse 

beeldend kunstenaar Leo Copers 
(1947, Gent). Leo Copers heeft een 
uiteenlopend oeuvre van sculpturaal 
werk, installaties en performances 
sinds de late jaren 60. In zijn werk 
zien we de thematiek van gevaar, 
destructie en vergankelijkheid telkens 
terugkeren. Dit gegeven wordt op een 
dualistische manier benaderd; een 
dramatische enscenering wordt op 
een poëtische wijze in beeld gebracht. 
Hiervoor gebruikt de kunstenaar 
dagelijkse objecten die hij aanvult, 
verandert of isoleert. Opvallend in 
zijn werk is zijn passie voor rozen. De 
solotentoonstelling in het Hedge House 
is onderdeel van een groter project in 
samenwerking met SMAK, M HKA en 
het Ludwig Forum Aachen. Voor zijn 
vijftig jaar lange carrière organiseren 
wij in samenwerking met hen een 
jubileumoverzicht. In het Hedge 
House zal Leo Copers specifiek zijn 
werk over rozen tonen en een reeks 
nieuwe niet eerder getoonde werken. 
De curator van deze tentoonstelling is 
Hilde Teerlinck. Zij is een groot kenner 
van het werk van Leo Copers en heeft 
als oud-directeur van onder meer het 
FRAC Nord pas de Calais een groot 
internationaal netwerk.

Van Gogh Girls

Gelijktijdig met de tentoonstelling 
van Leo Copers in het Hedge House 
presenteren wij in het Koetshuis 
de werken Van Gogh Girls van 
modeontwerpers Viktor & Rolf. 
De werken zijn onderdeel van de 
collectie Han Nefkens (‘Fashion on 
the Edge’) en zijn in permanente 
bruikleen ondergebracht bij het 
Museum Boijmans van Beuningen, 
Rotterdam. Verbonden aan de 
presentatie in het Koetshuis wordt er 
samen met FashionClash Maastricht, 
het internationale en interdisciplinaire 
modeplatform in het zuiden, een 
catwalk door de tuinen van de 
buitenplaats georganiseerd. Op deze 
catwalk zal onder meer het werk van 
pasafgestudeerde modeontwerpers 
van de ABKM worden gepresenteerd. 
Het project verbindt op deze wijze 
buitenplaats Kasteel Wijlre aan één van 
de belangrijkste musea in Nederland, 
de prestigieuze privé-verzameling van 
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de mecenas Han Nefkens en een 
regionale partner.

Kindergarten

In 2019 zal er verspreid over 
de buitenplaats een breed 
tentoonstellingsprogramma rondom 
en artistiek onderzoek naar de 
emblematische term Kindergarten 
plaatsvinden. Dit programma zal onder 
meer in samenwerking met het Friedrich 
Frobel Museum in Duitsland tot stand 
komen en wordt gecureerd door 
kunstenaar en curator Erich Weiss. 

Kindergarten is een avant-
gardistisch concept dat ontwikkeld 
is door de Duitse opvoedkundige 
Friedrich Wilhelm Frobel (1782-1852) 
en is voornamelijk toegepast binnen het 
Montessori onderwijs. Minder bekend 
is echter dat het concept Kindergarten 
een grote invloed heeft gehad en nog 
altijd heeft op kunstenaars, ontwerpers 
en tuin- en landschapsarchitecten. 
Frobel’s onderling verbonden serie 
van speelgoed en objecten als 
blokken, tekenmateriaal, naaikaarten 
en mozaïek tegels, zijn onder meer 
terug te vinden in kunsthistorische 
stromingen als het futurisme en 
bauhaus. En later zien wij in het werk 
van bijvoorbeeld Ad Dekkers en Peter 
Struycken eenzelfde aandacht voor 
figuren uit het educatiesysteem van 
Friedrich Frobel als een bol kubus en 
cilinder. Het gebruik van deze vormen, 
met een sterke verwijzing naar de 
collectie Jo en Marlies Eyck, en de 
totaalfilosofie van Frobel waar cultuur, 
natuur en educatie een even grote 
rol in spelen, maakt dat dit project op 
unieke wijze aansluit op de visie van 
Gesamtkunstwerk Wijlre. ■ 
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VI 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. 
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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 in samenwerking 
met partners in de regio vormgegeven. 
Zo zal er een specifiek meerjarig 
programma in samenwerking met 
Schunck* Heerlen en het Collectors 
House worden ontwikkeld en wordt de 
samenwerking die eerder in 2015 is 
opgezet met het Centrum voor Natuur 
en Milieu Educatie (CNME) voorgezet. 
Projecten als What about a Garden 
en Kindergarten geven tegelijkertijd 
buitenplaats Kasteel Wijlre de 
mogelijkheid op bredere schaal educatie 
te verbinden aan haar programma 
door partnerships aan te gaan met 
nationale fondsen als het Fonds 
Cultuurparticipatie en onderwijsinstituten 
als de Nederlandse Montessori 
Vereniging. In 2016 zal bovendien de 
Masteropleiding Kunsteducatie van 
de Hogeschool Tilburg een tweetal 
projecten vormgegeven rondom 
buitenplaats Kasteel Wijlre. ■

VI Educatie
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VII Ondernemerschap

In 2017 vindt een belangrijk moment plaats in de 
doorontwikkeling van het proces waarin buitenplaats 
Kasteel Wijlre transformeert van een privaat initiatief 
naar een publieke ruimte, namelijk de geplande 
overdracht van het landgoed naar de stichting. Vanaf 
1 januari 2017 zal de stichting eigenaar zijn van 
buitenplaats Kasteel Wijlre, inclusief het kasteel, 
de tuin, het Hedge House en het Koetshuis. Deze 
overdracht zal een direct gevolg hebben op de wijze 
waarop buitenplaats Kasteel Wijlre haar exploitatie 
en financiën organiseert. Door de overdracht van 
het landgoed naar de stichting zullen er een aantal 
belangrijke wijzingen komen in de financiering van 
de buitenplaats. Zo zal de stichting niet langer huur 
betalen voor het gebruik van de locatie maar is zij 
wel verantwoordelijk voor onderhoud van zowel de 
gebouwen als de tuin. Hetgeen hogere kosten met zich 
meebrengt dan tot op heden het geval is. Dit betekent 
dat de stichting meer inkomsten zal moeten genereren 
uit onder meer publieke en private fondsen, sponsoring 
en overheidsinstanties. Tegelijkertijd zal de stichting op 
zoek moeten gaan naar mogelijkheden om de kosten 
voor het onderhoud van de gebouwen en de tuin te 
minimaliseren. Deze twee analyses, in directe relatie  
tot de inhoudelijke visie van de buitenplaats, vormen  
de basis waarop het ondernemerschap van de stichting 
in de komende jaren wordt vormgegeven.
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Partnerships

buitenplaats Kasteel Wijlre heeft de 
ambitie haar ondernemerschap vorm 
te geven in nauwe samenwerking met 
partners. Enerzijds maakt zij nieuwe 
afspraken met het Bonnefantenmuseum 
Maastricht over de presentatie van 
de Collectie Jo en Marlies Eyck 
op buitenplaats Kasteel Wijlre. 
Anderzijds onderzoekt de stichting 
de mogelijkheid om vanaf 2017 een 
samenwerking met onafhankelijke partij 
die is gespecialiseerd in het onderhoud 
van monumenten. Daarnaast gaat 
buitenplaats Kasteel Wijlre actief 
verbindingen aan met partijen voor 
communicatie, programmering en 
gedeelde services. Op deze wijze 
wordt de regionale, nationale en 
internationale positie versterkt. 

1. het realiseren van 
tentoonstellingsprojecten in 
samenwerking met onder meer 
het Collectors House Heerlen, 
Museum Boijmans Van Beuningen, 
Schunck*, Het Nieuwe Instituut, 
SMAK, Ludwig Forum Aachen en 
M HKA;

2. het opzetten van artistieke 
onderzoeksprojecten in 
samenwerking met Maastricht 
University, Hogeschool Zuyd, 
Design Academy Eindhoven en de 
Van Eyck Academie;

3. het ontwikkelen van 
educatieprojecten in samenwerking 
met onder meer CNME, IVN, 
basisscholen en middelbare 
scholen in Limburg en nationale 
onderwijsinstituten;

4. het starten van een 
internationaal communicatie- 
en presentatieplatform voor 
toonaangevende culturele 
buitenplaatsen als het Lismore 
Castle Arts (Ierland), Insel 
Hombroich (Duitsland), Domaine 
Chaumont sur Loire (Frankrijk) en 
The Centre international d’art et 
du paysage de Ille de Vassiviére 
(Frankrijk). Dit platform zal de 
unieke positie van buitenplaats 
Kasteel Wijlre onderstrepen en 
deze tegelijkertijd plaatsen binnen 
een netwerk van internationale 
gelijkwaardige partijen. buitenplaats 
Kasteel Wijlre is in gesprek met 

het Global Desk Europe van 
DutchCulture om dit platform 
onder de aandacht brengen van 
de Europese Commissie voor 
financiële en organisatorische 
ondersteuning. 

Communicatie en pr

Bij een nieuwe naam en visie hoort 
een nieuwe identiteit en een off- en 
online communicatiestrategie. In 
2016 zal in samenwerking met de 
bacheloropleiding Communicatie-en 
Multimedia Design van Hogeschool 
Utrecht een onderzoek plaatsvinden 
naar nieuwe modellen en ontwerpen 
voor de online identiteit van 
buitenplaats Kasteel Wijlre. Tevens zal 
er een propositie richting bezoekers 
worden gerealiseerd geformuleerd. 
Deze ontwerpen en propositie zullen in 
2017 worden gepresenteerd.

Door de huidige naam Bonnefanten 
Hedge House, de gelaagde verhalen 
over de buitenplaats, waarin de 
levensfilosofie van Jo en Marlies Eijck 
en de transitie van een particulier 
initiatief naar een publieke ruimte 
centraal staan, is er tot op heden 
geen heldere positionering voor de 
buitenplaats. Vanaf 2017 zullen middels 
een nieuwe vormgeving van de online 
als offline identiteit, de verschillende 
verhalen en perspectieven van 
buitenplaats Kasteel Wijlre zichtbaar 
worden gemaakt. Tevens zal er een 
duidelijke focus komen te liggen op de 
unieke verbinding tussen natuur, kunst 
en architectuur en het rijke culturele 
programma. Deze strategie zal leiden 
tot een nieuwe website en de invulling 
van verschillende online platforms als 
Instagram, e-flux en Facebook maar 
ook tot offline communicatiemiddelen 
als routes en publicaties over de tuin, 
het kasteel, het Hedge House waarin 
de levensfilosofie van Jo en Marlies 
Eyck middels een biografie zichtbaar 
worden gemaakt. 

Naast een nieuwe identiteit met 
bijhorende communicatiemiddelen zal 
buitenplaats Kasteel Wijlre aansluiten 
op de grote aanwezigheid van het 
toerisme in de regio. De hoeveelheid 
hotels, B&B’s en restaurants biedt voor 
buitenplaats Kasteel Wijlre kansen 
voor samenwerking. Zo zal zij samen 
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met Gemeente Gulpen-Wittem en 
de VVV Zuid-Limburg onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn voor het 
gezamenlijk aanbieden van wandel- en 
cultuurarrangementen. 

Doelgroepen

De differentiatie in communicatie
middelen en de aansluiting met de 
lokale en regionale toeristische 
sector leidt tot het bereik van nieuwe 
doelgroepen. Enerzijds cultuur- en 
architectuurliefhebbers en anderzijds 
liefhebbers van natuur en tuinen. Beiden 
doelgroepen zullen op de buitenplaats 
worden verrast door de veelzijdigheid 
van de plek. Zo zal het kunstpubliek 
dat in eerste instantie voor de 
tentoonstellingen in het Hedge House 
en het Koetshuis zal komen worden 
verrast door de unieke landschappelijke 
omgeving, de oude en hedendaagse 
architectuur en de kunstwerken in de 
tuin. Het publiek geïnteresseerd in tuinen 
en natuur wordt uitgedaagd te kijken 
naar kunst, architectuur en vormgeving. 
Het veelzijdige educatieprogramma 
en de innovatieve invulling van het 
Koetshuis zal ook specifiek kinderen en 
jongeren aanspreken. Op deze wijze 
worden verschillende doelgroepen aan 
elkaar verbonden en vindt er ontmoeting 
plaats tussen verschillende interesses 
en kennisgebieden. 

Zo schreef Joke Maade, een 
bezoekster van de buitenplaats, in 2014 
in het cultureel maandblad Zuiderlucht:

Kunst met kip en wilgen
Ganzepoep aan de schoenen, 
kippen tussen de kunst. Dat maakt 
vrolijk. Een park waarin kunst en 
natuur elkaar intensiveren. Je kijkt er 
anders. Waar maat en lijn en lichtval 
harmoniëren. Het stemt sereen. 
In het kasteeltje een echtpaar vol 
kunstliefde en gemeenschapszin. 
Gastvrij. Het Hedge House van 
glas en beton speelt met binnen 
en buiten, accentueert. Verrast. 
Kunst beklijft hier in rust en ruimte. 
Is nieuw of vreemd, maar raakt 
vertrouwd. Met koffie aan tafel, 
allerlei mensen in gesprek met 
elkaar. Alle zintuigen actief. Een 
trend? 

Kleinschalig, persoonlijk, 

prikkelend, ontregelend, verleidelijk. 
In het Hedge House in Wijlre werkt 
het.

Services

Verbonden aan het programma 
van buitenplaats Kasteel Wijlre en 
de hernieuwde positionering biedt 
buitenplaats Kasteel Wijlre een 
verscheidenheid aan publieksservices 
om de exploitatie van de buitenplaats te 
verstevigen. Deze services bestaan uit 
activiteiten, diensten en producten. Zo 
is er de mogelijkheid de verschillende 
ruimtes te huren voor vergaderingen 
en ontvangsten, biedt de buitenplaats 
bezoekers rondleidingen aan met 
verschillende arrangementen en heeft 
de buitenplaats afspraken met twee 
cateraars met wie zij verschillende 
foodconcepten aanbiedt. Zo zullen er 
in de zomer van 2016 verbonden aan 
het project What About a Garden de 
eerste picknicks in de tuin worden 
georganiseerd en vinden tijdens TEFAF 
zogenaamde previewavonden plaats in 
het Hedge House. 

buitenplaats Kasteel Wijlre zal 
tevens haar service voor bezoekers 
in de komende jaren versterken door 
onder meer de digitalisering van 
rondleidingen en ontvangsten en de 
buitenplaats een aaneengesloten 
periode van 8 maanden open te 
stellen voor publiek. Op deze wijze 
zal buitenplaats Kasteel Wijlre steeds 
toegankelijker worden voor bezoekers. 

Nieuwe entree

Onderdeel van het verder openstellen 
van de buitenplaats en deze meer 
toegankelijk te maken voor een breed 
publiek is de realisatie van een nieuwe 
entree. Momenteel worden bezoekers 
ontvangen in het Hedge House. Deze 
zij-ingang van het landgoed heeft een 
aantal beperkingen. Allereerst bevindt 
de entree zich aan de straatkant 
waardoor er weinig parkeergelegenheid 
is, daarnaast biedt het entree in het 
Hedge House weinig mogelijkheden 
om het bezoek aan de buitenplaats te 
verlengen. Zo is er in het Hedge House 
geen mogelijkheid voor commerciële 
horeca. Bovendien komt de bezoeker 
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bij binnenkomst direct terecht in de 
hedendaagse tentoonstellingsruimte 
van de buitenplaats waardoor de 
nieuwsgierigheid om de plek verder 
te ontdekken minder groot is. 
Daarentegen biedt het bos aan de 
andere kant van het landgoed een 
ideale plek voor het ontvangst. 

In het bos van de buitenplaats 
bevindt zich een zogenaamd 
houthakkershuis. buitenplaats 
Kasteel Wijlre is in overleg met 
Gemeente Gulpen-Wittem om te 
onderzoeken of en hoeverre het 
mogelijk is dit houthakkershuis met 
behulp van een architect door te 
ontwikkelen tot een nieuw entree 
met ruimte voor een kleinschalige 
commerciële horecagelegenheid en 
boekenwinkel. Deze boekenwinkel zal 
in samenwerking met Architecture & 
Natura in Amsterdam worden ingevuld 
en biedt de bezoeker de mogelijkheid 
te lezen, drinken en eten na afloop of 
voorafgaand aan het bezoek van de 
buitenplaats.

Niet alleen verandert de blik van de 
bezoeker wanneer hij de buitenplaats 
benadert vanaf het bos – hij maakt 
als het ware een reis door de tijd 
– maar biedt de nieuwe locatie van 
de entree tevens uitkomst voor het 
parkeerprobleem; tegenover het bos 
bevindt zich een grote parkeerplaats. 
De nieuwe entree zal, na het verkrijgen 
van vergunningen en de benodigde 
financiering, in  2018 gerealiseerd 
moeten zijn. 

Prijsstelling

De nieuwe visie van buitenplaats 
Kasteel Wijlre, waar de eenheid van 
de verschillende elementen van de 
buitenplaats samenkomen, wordt 
niet alleen zichtbaar in een nieuwe 
identiteit maar ook in de prijsstelling 
van de entree. Vanaf 2017 zal de 
entree voor de buitenplaats niet 
langer worden opgesplitst tussen 
bezoek aan de tentoonstelling in het 
Hedge House en een bezoek aan 
de tuin maar zal er één entreeprijs 
voor het totaal van tentoonstellingen 
en park zijn. Deze entree bedraagt 
�8,00. Dat is �1,50 lager dan de 
oorspronkelijke entreeprijs. Met 
de nieuwe entree verlagen wij de 

drempel voor passerende wandelaars 
en fietsers om de buitenplaats te 
bezoeken. Tegelijkertijd is de prijs in 
overeenstemming met soortgelijke 
plekken in Nederland en Europa.  
Producten

buitenplaats Kasteel Wijlre ontwikkelt 
in de komende jaren diverse producten 
die voortkomen uit het programma 
en de locatie. Deze producten 
verbinden de inhoudelijke positie van 
buitenplaats Kasteel Wijlre aan haar 
ondernemerschap. Zo zal er verbonden 
aan de projecten die voortkomen uit 
het interessegebied De Tuin een reeks 
routes worden georganiseerd. Deze 
routes zullen samen met de omliggende 
gemeenten tot stand worden gebracht 
met onder meer de ondersteuning van 
de VVV’s en het BNG Cultuurfonds. 
Deze routes moeten tevens de 
verschillende belangrijke culturele 
plekken in de nabije omgeving van 
Wijlre aan elkaar verbinden. Een 
voorbeeld van zo’n route zal de 
verbinding zijn tussen de Abdij Sint-
Benedictusberg van architect Dom 
Hans van der Laan in Mamelis, de kerk 
Wahlwiller met schilderingen van Aad 
de Haas, het zaalkerkje Lemiers met 
schilderingen van Hans Truijen en de 
kerk van Wijlre met glas-in-lood ramen 
van Jan Dibbets. Naast de uitgave van 
routes zal buitenplaats Kasteel Wijlre 
eens per jaar een tuinreis organiseren. 
Deze reis zal ieder jaar plaatsvinden 
onder leiding van een tuinexpert. Hij of 
zij zal met de reizigers de belangrijkste 
en mooiste tuinen van Europa 
bezoeken. 

buitenplaats Kasteel Wijlre heeft in 
haar verleden verschillende producten 
ontwikkeld die de komende jaren 
een plek krijgen in het beleid van de 
buitenplaats. Een aantal voorbeelden 
hiervan zijn het kookboek van Marlies 
Eyck en de publicaties over de historie 
van het landgoed. Deze reproducties 
zullen wij uitgeven en verkopen bij 
boekhandels in Nederland.
Daarnaast zullen wij in de toekomst 
gebruik maken van de producten 
die de tuin voortbrengt en deze op 
de buitenplaats verkopen, zoals 
zogenaamde ‘stekjes’, zaden en 
appelsap gemaakt van de appels van 
de boomgaard. 

Sponsoring en fondsenwerving

buitenplaats Kasteel Wijlre heeft tot op 
heden grote financiële ondersteuning 
in haar exploitatie gekregen van Jo 
en Marlies Eyck. Hun bijdrage heeft 
ervoor gezorgd dat tot op heden 
de buitenplaats toegankelijk is voor 
bezoekers en dat er jaarlijkse minimaal 
twee tentoonstellingen onder leiding 
van het Bonnefantenmuseum hebben 
kunnen plaatsvinden. Daarnaast 
ontvangt de stichting voor de 
overdracht van het landgoed naar de 
stichting, jaarlijks een buitengewoon 
genereuze bijdrage van Albert en 
Hanny Groot. Zonder hun financiële 
bijdrage zou het onmogelijk zijn om 
buitenplaats Kasteel Wijlre voor 
de toekomst te behouden voor de 
samenleving. 

De bijdrage van de echtparen  
Eyck en Groot zijn echter niet 
voldoende om buitenplaats Kasteel 
Wijlre een gezonde financiële toekomst 
te bieden. Daarvoor zijn naast de 
hiervoor beschreven activiteiten grote 
inspanningen nodig voor het verwerven 
van externe gelden. 

Tot nu toe heeft de buitenplaats 
Kasteel Wijlre slechts incidentele 
ervaring met het verwerven van 
gelden uit fondsen en sponsoring. 
Toch zijn de eerste ervaringen in het 
afgelopen half jaar hoopvol. Stichting 
DOEN heeft in het najaar van 2015 
genereus bijgedragen aan het 
educatieprogramma ‘Water, Plastic en 
Verzamelen’ en de eerste gesprekken 
met bedrijven lijken een positieve 
uitkomst te hebben. buitenplaats 
Kasteel Wijlre heeft het streven in 
2016 een hoofdsponsor aan zich te 
binden met daaromheen een cirkel 
van bedrijven die zich aansluiten bij 
de nieuwe visie en transitie van de 
buitenplaats.

Hetzelfde geldt voor de Vrienden 
van Bonnefanten Hedge House 
Foundation. Op dit moment zijn het er 
100. Deze groep zal in de komende 
jaren met een gerichte benadering 
van potentiële doelgroepen moeten 
doorgroeien tot 500 vrienden. Ook de 
Club van 100, particulieren die jaarlijks 
1000 euro doneren, heeft de potentie 
door te groeien. 

Daarnaast zal het op termijn 
mogelijk zijn door fondsenwerving 

projecten en tentoonstellingen 
gefinancierd te krijgen en heeft 
buitenplaats Kasteel Wijlre het streven 
om in 2016 een aanvraag te doen bij 
het Mondriaanfonds als presentatie-
instelling. Deze aanvraag zal de 
buitenplaats een meer structurele bron 
van financiering moeten geven. 

Gelegenheidsfinanciering als 
crowdfunding en participatiefinanciering 
kunnen, mits op de juiste momenten 
ingezet eveneens uitkomst bieden. 
Vanzelfsprekend heeft dit alles zijn tijd 
nodig alvorens buitenplaats Kasteel 
Wijlre een jaarlijkse positieve exploitatie 
zal realiseren. ■
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VIII De organisatie

Bonnefanten Hedge House Foundation is een culturele 
anbi-stichting en heeft een raad-van-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-van-toezicht-model 
is professioneel en bestaat uit één of meer statutair 
bestuurders. De toezicht¬houdende 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.
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Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van buitenplaats Kasteel 
Wijlre (Bonnefanten Hedge House 
Foundation) bestaat uit Brigitte 
Bloksma. Zij is in mei 2015 aangesteld 
en leidde eerder het projectbureau bij 
de Jan van Eyck Academie als hoofd 
Van Eyck Mirror, was artistiek leider 
van de bachelor iArts (Interdisciplinary 
Arts) van Hogeschool Zuyd, werkte 
als programmadirecteur bij Marres, 
centrum voor hedendaagse Cultuur en 
gaf les aan de Master Arts & Heritage 
van Maastricht University.

De Raad van Toezicht bestaat uit 
vijf leden. De heer J. Som (voorzitter), 
de heer K. Donners (secretaris), 
de heer 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.

Cultural Governance 

De Raad van Toezicht en de directeur-
bestuurder van buitenplaats Kasteel 
Wijlre volgen de parameters zoals 
geformuleerd in de cultural governance 
code. Volgens de richtlijnen van onder 
meer het ministerie van OCW wordt 
voor 1 april een door de accountant 
goedgekeurde jaarrekening over het 
voorafgaande begrotingsjaar overlegd. 

Teamopbouw 

De breedte van het inhoudelijke 
perspectief van buitenplaats Kasteel 
Wijlre wordt ook gedragen door het 
team. Allereerst door het grote team 
van vrijwilligers van de buitenplaats. 
Zij zijn het hart van de buitenplaats en 
zorgen er als gastvrouwen – en heren 
samen voor dat gedurende zeven 
maanden per jaar en vier dagen per 
week de buitenplaats open is voor 
publiek. Zij leiden bezoekers rond en 
helpen bij de verschillende ontvangsten. 
buitenplaats Kasteel Wijlre zou zonder 
hen niet open kunnen zijn. Het team 

van vrijwilligers, dertig in totaal, wordt 
één dag per week aangestuurd 
door een vrijwilligerscoördinator. De 
coördinator is tevens verantwoordelijk 
voor diverse ontvangsten, rondleidingen 
en verhuur van de locatie. Naast 
de vrijwilligerscoördinator is er 
tevens twee dagen in de week een 
projectleider. Deze persoon organiseert 
de projecten en tentoonstellingen, 
leidt de diverse producties en het 
kantoor. Daarnaast werkt buitenplaats 
Kasteel Wijlre met externe financiële, 
juridische en artistieke adviseurs en 
wordt per project of tentoonstelling een 
team aan (internationale) curatoren, 
educatiemedewerkers en producenten 
geïntroduceerd. 

buitenplaats Kasteel Wijlre 
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 fantastisch 
is onderhouden voor de bezoekers. 

Het vaste team van buitenplaats 
Kasteel Wijlre telt in totaal 1,20 fte aan 
vaste medewerkers. ■
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