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VOORWOORD
 
Voor u ligt het Jaarverslag 2019 van stichting buitenplaats 
Kasteel Wijlre. 2019 was voor stichting buitenplaats 
Kasteel Wijlre een bijzonder jaar, waarin de kunstenaar 
Peter Struycken centraal stond, wij samenwerkten met 
uiteenlopende partners in het binnen- en buitenland, 
veel nationale en internationale bezoekers ontvingen en 
lovende pers kregen voor het project ‘Kleur: Weelde en 
Veranderlijkheid’.

Van 10 maart tot en met 10 november 2019 vond het project 
P. Struycken - Kleur: Weelde en Veranderlijkheid plaats. Ter 
gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de pionier van 
de digitale kunst Peter Struycken (1939), bracht buitenplaats 
Kasteel Wijlre zijn werk met een breed programma onder de 
aandacht van een divers publiek. 

Niet eerder vond er in Nederland op deze wijze een project 
plaats dat een even persoonlijk als maatschappelijk perspectief 
heeft gegeven op het leven en werk van Peter Struycken. 
In totaal zagen bijna 18.000 bezoekers de transformatie 
van het Hedge House, de overzichtstentoonstelling in het 
Koetshuis en de 3D kleurruimte in het kasteel, dansten zij 
mee in een dansmasterclass, participeerden zij in één van 
de vele rondleidingen bij Aegon, het Groninger Museum en 
buitenplaats Kasteel Wijlre, en wandelden jong en oud de 
kunst-ontdekroutes door de tuin. Het aantal bezoekers liet 
een stijging zien van bijna 30% ten opzichte van 2018. 

Het project Kleur: Weelde en Veranderlijkheid gaf 
het Gesamtkunstwerk Wijlre een nieuwe dimensie. 
De transformatie van het Hedge House en de 
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**** Alles is kunst bij de tentoonstelling in Kasteel Wijlre. 
– NRC

Perfectie uitgevoerd op ambachtelijke wijze, elke centimeter 
handgeschilderd. Het is resultaat is verbluffend. 
– De Limburger

Wie kent niet het gevoel dat hij weleens in een schilderij zou willen 
stappen? (...) Van vloer tot plafond dompelt P. Struycken het publiek 
onder in speelse zwart, witte en rode vlakken (…) Dit moet je echt 
beleven. 
– De Telegraaf
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overzichtstentoonstelling in het Koetshuis verbonden heden en 
verleden, architectuur en kunst, kleur, techniek en natuur op 
unieke wijze. 

2019 was tevens het jaar waarin de Gemeente Gulpen-Wittem 
een structurele subsidie voor drie jaar toekende en er drie 
nieuwe leden voor de Raad van Toezicht werden benoemd. 
We kijken terug op een inspirerend en succesvol jaar waarin 
de verdere basis is gelegd voor een duurzame toekomst van 
buitenplaats Kasteel Wijlre en haar regionale, nationale en 
internationale positie verder is versterkt. 

Wij danken onze Vrienden, Jo en Marlies Eyck, het Elisabeth 
Strouven Fonds, het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, de Provincie Limburg, de Gemeente Gulpen-
Wittem en onze onmisbare vrijwilligers voor hun steun en 
samenwerking!

  Brigitte Bloksma
  Directeur Buitenplaats Kasteel Wijlre 

  VISIE EN MISSIE

Buitenplaats Kasteel Wijlre verbindt mensen, kunst, natuur, architectuur  
en erfgoed.

Buitenplaats Kasteel Wijlre is een dynamische plek voor de totaal-
belevenis van kunst, natuur, architectuur, erfgoed. Op de buitenplaats 
staat het heden en de toekomst altijd in een betekenisvolle relatie met  
het verleden.

Buitenplaats Kasteel Wijlre wil bij haar bezoekers een dieper begrip 
creëren van onze hedendaagse tijd door middel van tentoonstellingen, 
educatieve projecten en activiteiten binnen de domeinen kunst, natuur 
en architectuur. Tegelijkertijd wil de buitenplaats reflecteren op de 
positie van kunstenaars en culturele instellingen in de samenleving en 
professionele netwerken versterken. Daartoe organiseert buitenplaats 
Kasteel Wijlre een experimenteel en vernieuwend programma voor 
diverse doelgroepen dat in samenwerking wordt gerealiseerd, en 
bijdraagt aan een duurzame maatschappelijke en culturele ontwikkeling  
in de regio.

De buitenplaats heeft voor ogen een ontmoetingsplaats te zijn waar 
mensen graag willen vertoeven. Zij wil een oase van rust zijn, waar 
mensen zich kunnen verwonderen en laten verrassen.
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  PROGRAMMA

Van 10 maart tot en met 10 november 2019 vond het project ‘P. 
Struycken - Kleur: Weelde en Veranderlijkheid’ plaats. Ter gelegenheid 
van de tachtigste verjaardag van de pionier van de digitale kunst Peter 
Struycken (1939), bracht buitenplaats Kasteel Wijlre zijn werk met een 
breed programma onder de aandacht van een divers publiek. 

In een carrière die meer dan vijftig jaar omspant, heeft Struycken de 
onderzoekende inslag weten te behouden. In zijn monumentale werk 
geven de wisselende omstandigheden en condities aanleiding om telkens 
een nieuwe vorm, techniek, beeld en denkbeeld te ontwikkelen. In zijn 
werk zoekt hij de vernieuwing op in een vruchtbare wisselwerking tussen 
beeldende intuïtie, het creëren van een programmatuur en de technische 
uitvoering. Als rode draad loopt het samenspel tussen architectuur en 
beeldende kunst door zijn oeuvre. Het is deze fascinatie van Struycken 
die centraal stond in het veelzijdige project van buitenplaats Kasteel 
Wijlre:

1. de 3D-schildering in het kunstpaviljoen Hedge House. Deze 
schildering transformeerde de architectuur van het gebouw radicaal  
en verbond digitale kunst, kleur en natuur; 

2. een overzichtstentoonstelling in het historische Koetshuis. De 
tentoonstelling toonde de pionier Struycken die reeds vanaf 1969 een 
computer gebruikte om kunst te maken, programma’s ontwikkelde en 
algoritmes gebruikte waarmee hij vanaf de jaren 80 driedimensionale 
kleurruimtes genereerde en dynamische lichtwerken in architectuur.  
De tentoonstelling toonde onder meer zijn eerste computerwerken als 
LINE uit 1977 en VARA uit 1989 en zijn meest recente werk;

3. een unieke openstelling van de privévertrekken van Kasteel Wijlre. 
Daar konden bezoekers de driedimensionale kleurruimte van Struycken  
in de vorm van jacquard geweven gordijnen in de eetkamer bewonderen; 
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4. inhoudelijke samenwerkingen met het Groninger Museum, De 
Nederlandse Dansdagen en verzekeringsmaatschappij Aegon;

5. een randprogramma van lezingen, tijdelijke extra presentaties en  
een dansmasterclass;

6. een educatieproject.

  TRANSFORMATIE HEDGE HOUSE 

Buitenplaats Kasteel Wijlre gaf in 2019 de opdracht aan Peter Strucken 
om een tijdelijk werk te maken dat op unieke wijze het heden en  
verleden van de plek zichtbaar maakt en tegelijkertijd het pionierswerk 
van Struycken toont en toegankelijk maakt voor een breed publiek.  
De opdracht werd gerealiseerd in het kunstpaviljoen Hedge House. 

Verbonden aan de opdracht in Hedge House vonden er projecten 
plaats in het Koetshuis, het Kasteel en de Tuin. Deze projecten gaven 
het werk in het Hedge House een belangrijke context en vervlochten 
de verschillende locaties, elementen en permanente kunstwerken van 
de buitenplaats met elkaar. De bezoeker kreeg zo de mogelijkheid 
een parcours te volgen over de buitenplaats en werd meegenomen 
genomen in de zienswijze en wereld van Struycken. De publicatie die 
werd uitgegeven bij het project beschreef uitvoerig de historie, de 
verschillende werken en de totstandkoming van de transformatie van  
het Hedge House. 

Het eerste ontwerp voor de 3D-schildering van het Hedge House en  
de kleurgeving van de vloeren, wanden en plafonds stamt oorspronkelijk 
uit 2005 en werd getoond in de groepstentoonstelling A Guest + 
a Host = a Ghost. Het ontwerp heeft Struycken indertijd gemaakt 
met behulp van een computergestuurde, dynamisch veranderende 
driedimensionale kleurruimte, gevuld met witte, rode en zwarte kleuren. 
In die kleurruimte, die in principe onbegrensd is, werd op een gekozen 
plaats het Hedge House ‘gedompeld’ en zetten zich op alle vlakken 
van de ruimte de drie kleuren af, zoals ze op een gekozen tijdstip (in 
een eveneens onbegrensde tijd) in de kleurruimte waren berekend. 
In de driedimensionale kleurruimte waren zowel de veranderingen in 
tijd en de mogelijkheid van plaatsbepaling in die ruimte onbegrensd. 
De kleurfiguratie in de ruimte was op geen tijdstip en op geen plaats 
hetzelfde. Het werken met een dergelijk dynamisch driedimensionaal 
systeem was mogelijk dankzij de software die hiervoor door Ir. Daniel 
Dekkers (©Through, Eindhoven) is geschreven. 

Transform
atie H
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Daniel Dekkers en architecte Miriam Egas hebben in 2019 het ontwerp 
van Struycken met technische tekeningen uitgewerkt. Het schilderwerk 
in het Hedge House werd uitgevoerd door vier kunstenaars die hier 
gedurende een periode van maand fulltime aan werkten. De floorgraphics 
werden aangebracht door het bedrijf Omnimark. 

Buitenplaats Kasteel Wijlre gaf voor het eerst ruimte aan een 
totaaltransformatie van het kunstpaviljoen Hedge House. De bezoeker 
stapte zo letterlijk het universum van Struycken binnen. Door de schaal 
werd de hypnotiserende werking die we kennen van het werk van 
Struycken hier uitvergroot waardoor het bezoek aan het Hedge House 
een bijzondere en onvergetelijke belevenis was. 

Transform
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  OVERZICHTSTENTOONSTELLING P. STRUYCKEN 

In het zeventiende eeuwse Koetshuis op de buitenplaats was gelijktijdig 
met de transformatie van het Hedge House een overzichtstentoonstelling 
te zien van Struycken. De tentoonstelling toonde onder meer zijn eerste 
kleurprogramma uit 1972, het werk Skrjabins Visoen uit 1997 met een 
dynamisch kleurbeeld voor de symfonie Prometheus, gebaseerd op 
het gedicht Vuur (1911) van Alexander Skrjabin en de ‘Color Space 
Generator Eyck’ uit 1999. De presentatie beoogde de ontwikkeling van 
Struyckens dynamische kleurruimtes te laten zien, waarmee hij  
de toeschouwer nieuwe ervaringen geeft van ruimte, vorm en kleur. 

Hoe systematisch en methodisch de oorsprong van zijn werk ook 
is, de kijker ervaart een meeslepende, mystieke ervaring. Naast de 
voorgenoemde werken werden de dynamische kleurruimtes Discs 
1997 en Shift 1981 (Vara-werk, Groninger Museum) geprojecteerd. 
Het dynamische werk Discs heeft dezelfde kleurruimte als die ten 
grondslag ligt aan het werk Piet 5 dat zich bevindt in de Tuin van de 
buitenplaats. Het computerwerk Shift maakte Struycken met technische 
ondersteuning van Floris van Manen, voor de hal van het VARA-gebouw 
in Hilversum. Op een groot scherm werden permanent abstracte beelden 
geprojecteerd, die in real-time door de computer werden berekend. 
Door de relatieve traagheid van de computers destijds duurde het 
berekenen van een nieuw beeld vele minuten. Het programma kon 100 
miljard verschillende beelden creëren, zodat in principe een beeld nooit 
herhaald werd. In 2000, toen de VARA ging verhuizen, werd het aan het 
Groninger Museum geschonken. 

De presentatie in het Koetshuis toonde naast de computerwerken tevens 
meerdere 2- dimensionale werken die van belang zijn binnen de context 
van zijn dynamische kleurruimtes. 

  Salon Koetshuis – de historie 
Sinds decennia is er een sterke band tussen Jo en Marlies Eyck, 
grondleggers van buitenplaats Kasteel Wijlre, en Peter Struycken. 
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Het echtpaar kocht al vroeg werk aan van Struycken en gaf hem 
verschillende opdrachten voor nieuw werk en exposities. 

In de Salon (Kamer Eyck) van het Koetshuis was in de vitrines een 
selectie te zien van Jo en Marlies Eyck met documenten uit hun 
persoonlijke archief over Peter Struycken. Deze varieert van opdrachten 
die P. Struycken realiseerde, tot krantenartikelen, brieven en foto’s van 
de eerste tentoonstellingen in de jaren zeventig van Struycken in het 
kantoor van Jo Eyck in Heerlen. Tevens werden de eerste ontwerpen van 
de gordijnen getoond zoals Struycken deze ontwierp voor de eetkamer 
van Kasteel Wijlre. 

  Eetkamer Kasteel Wijlre 
Voor het eerst sinds de oprichting van buitenplaats Kasteel Wijlre 
was het kasteel toegankelijk voor het publiek. Jo en Marlies Eyck, 
bewoners van het kasteel, openden iedere zondag hun deuren. Daar 
konden bezoekers de drie dimensionale kleurruimte in de vorm van 
jacquard geweven gordijnen in de eetkamer bewonderen. Tevens 
was de privécollectie Eyck, met onder meer verschillende 2D werken 
als schilderijen en tekeningen van Struycken te zien. Deze unieke 
openstelling gaf de bezoeker de mogelijkheid de jarenlange band  
tussen Struycken en de buitenplaats op intieme wijze te ervaren. 

O
verzichtstentoonstelling P. S

truycken 
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  RANDPROGRAMMA EN PARTNERSHIPS

Op buitenplaats Kasteel Wijlre komen verschillende functies samen; niet 
alleen wordt er kunst getoond, maar er wordt ook getuinierd, gewandeld, 
gegeten, gelezen, gesproken en samengewerkt. Deze hoeveelheid aan 
functies die de buitenplaats vervult toont de wijze waarop het programma 
op de buitenplaats wordt gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel in 
deze benadering is dat buitenplaats Kasteel Wijlre actief rondleidingen 
verzorgt voor bezoekers. Deze rondleidingen worden verzorgd door een 
groot en betrokken team van vrijwilligers en inhoudelijke specialisten. 
Tijdens het project werden tevens rondleidingen gegeven door P. 
Struycken zelf. Hij ontving zesmaal een groep van 35 personen. 
Voorafgaand aan de rondleiding door het Hedge House en het Koetshuis 
hield hij een lezing over zijn oeuvre. De rondleidingen waren weken van 
tevoren volgeboekt en een groot succes. 

Buitenplaats Kasteel Wijlre ging verschillende partnerships aan voor 
het project ‘Kleur: Weelde en veranderlijkheid’. Deze samenwerkingen 
hadden grote impact op de inhoud van het project en de communicatie. 

  Groninger Museum 
Buitenplaats Kasteel Wijlre werkte rondom het project samen met  
het Groninger Museum. Zij toonden in de zomer van 2019 in het Coop 
Himmelb(l)au-paviljoen, een werk van Struycken dat hij speciaal voor  
deze ruimte maakte. Hiervoor ontwikkelde hij op basis van de compositie 
‘...explosante fixe... (1971/93)’ van de Franse componist Pierre Boulez een 
‘dynamisch kleurbeeld’ dat op vijf grote schermen geprojecteerd werd. 

Als onderdeel van de samenwerking met het Groninger Museum 
vonden er een drietal lezingen plaats. Zo gaven Conservator Moderne 
Kunst Ruud Schenk van het Groninger Museum en Brigitte Bloksma, 
directeur van buitenplaats Kasteel Wijlre en curator van het programma, 
een drietal lezingen over het werk van Struycken en in het bijzonder zijn 
3D werk. Peter Struycken gaf zelf eveneens zes publieke rondleidingen 
in Wijlre en Groningen. 

     pagina 12
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Buitenplaats Kasteel Wijlre en het Groninger Museum trokken tevens 
intensief op in de communicatie van de tentoonstellingen. Door te 
verwijzen naar de projecten op elkaars website en middels social media 
bezochten veel bezoekers beide projecten in Nederland. Ook schreef 
de pers over beide projecten uitvoerig en legden zij de inhoudelijke 
verbinding tussen de presentaties en instellingen. 

  Verzekeringsmaatschappij Aegon 
Aegon sponsorde het project Kleur: Weelde en Veranderlijkheid en 
stelde tevens voor het eerst het monumentale werk Bollenstructuur 
(1986) van Peter Struycken in hun hoofdkantoor Den Haag open voor 
publiek. Zij organiseerde onder begeleiding van de kunstcurator Lianne 
Schipper viermaal een rondleiding langs werk van Struycken en de 
kunstcollectie van Aegon. Tevens gaf Lianne Schipper een lezing op de 
buitenplaats en werd er actief samengewerkt in de communicatie. Zo 
financierden zij in het tijdschrift Vind een paginagrote advertentie over 
de projecten rondom Struycken bij Aegon, het Groninger Museum en 
buitenplaats Kasteel Wijlre. Op deze wijze was deze zakelijke partner  
ook een sterke inhoudelijke verbinder in het project. 

  Nederlandse Dansdagen
Tijdens de Nederlandse Dansdagen (oktober 2019) transformeerde 
buitenplaats Kasteel Wijlre tot een tijdelijk Dansmuseum. Met onder meer 
een masterclass voor dansprofessionals, en - amateurs van alle leeftijden 
en een presentatie van dansregistraties, werd de bijzondere relatie 
tussen het werk van Struycken en de dans gevierd. 

In de zaal van het Koetshuis werden tijdens de Nederlandse Dansdagen 
de dansregistraties getoond van de voorstellingen door choreografen 
Ton Simons, Krisztina de Châtel en Karin Post, waarvoor Struycken de 
toneelbeelden ontwierp. Op zondag 6 oktober vond er onder leiding van 
gastchoreograaf Karin Post een dansworkshop plaats. Post ontwierp voor 
de driedimensionale kleurruimte van Struycken in het Hedge House een 
danschoreografie met bewegingen uit uiteenlopende stijlen en vormen: 

van hiphop tot ballroom en van klassiek tot jazz. Het uitgangspunt voor 
de dans was de radicale lijnvoering, kleurvlakken en ritmische strepen  
die het kunstwerk van Struycken kenmerkten. De workshop was  
geschikt voor dansprofessionals, -amateurs en -liefhebbers van alle 
leeftijden. In totaal deden 40 personen mee aan de workshop en zagen 
500 mensen de presentatie van de dansregistraties in het Koetshuis. 

Het project ‘Kleur: Weelde en Veranderlijkheid’ werd door de 
samenwerking met de Nederlandse Dansdagen zichtbaar gemaakt bij 
een nieuw publiek. Het project werd tevens opgenomen in de publicatie 
Extinctus/ Extantem; een archief van artikelen, essays en interviews 
die alle in het teken staan van vergeten en verloren bewegingen in de 
Nederlandse dans. 
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  EDUCATIE

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 organiseerde 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. 

Verbonden aan het project rondom Peter Strucyken organiseerde 
buitenplaats Kasteel Wijlre een speciaal educatieprogramma voor 
basisscholen rondom het thema kleur. Struycken doet systematisch 
onderzoek naar kleur en vormen. In het educatieprogramma namen we 
dit onderzoek als uitgangspunt. Binnen het educatieprogramma leerden 
kinderen over kleurgebruik in de kunst en de kleur in de natuur. Met kleur 
creëert men licht en donker, een warm gevoel of koude rillingen. Kleur 
beïnvloedt stemmingen en roept herinneringen op. 
Door middel van gastlessen en een speciale kinderroute van museum-
docent Elsje Drewes werden kinderen uitgedaagd na te denken over de 
betekenis van kleur in de kunst, de natuur en het alledaagse leven. De 
lessen rondom het thema kleur vonden plaats in de zomer en het najaar 
van 2019. In totaal deden 160 kinderen gratis mee aan het programma. 
De kinderroute heeft vanwege het grote succes een vaste plek gekregen 
op de buitenplaats en is ook in 2020 beschikbaar voor kinderen tussen 
de 4 en 18 jaar. 
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  COMMUNICATIE EN PUBLIEK

Buitenplaats Kasteel Wijlre ontving in 2019 18.000 betalende en niet-
betalende bezoekers. De niet-betalende bezoekers waren genodigden 
bij de openingen van de tentoonstellingen en projecten, zijn Vriend of 
Patroon van de buitenplaats, of kwamen als introducé of relatie mee met 
partners of medewerkers. 

Marketing en communicatie is een van de belangrijkste 
aandachtsgebieden van buitenplaats Kasteel Wijlre. In- en externe 
communicatie en strategisch marketingbeleid zijn belangrijke speer-
punten voor het succesvol opereren van de buitenplaats. De buitenplaats 
heeft ook in 2019 grote aandacht gekregen in de geschreven pers. 
Tevens bereikten wij een groot publiek via social media. Door een 
afwisselende en frequente berichtgeving over de tentoonstellingen, 
bijzondere samenwerkingen, educatieve activiteiten en events, was er 
op alle fronten een groei te zien. Zo ontvingen bijna 8000 mensen de 
maandelijkse digitale nieuwsbrief, groeide het aantal volgers van de 
Facebookpagina en Instagram van de buitenplaats naar respectievelijk 
1500 en 1300. 

Bij de tentoonstellingen werd een publicatie gemaakt die bezoekers als 
gids mee konden nemen om meer te lezen over de kunstwerken, het 
programma en de buitenplaats. De publicatie werd aan iedere bezoeker 
gratis meegegeven. Extra bijzonder is dat de publicatie is opgenomen in 
de bibliotheekcollecties van het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum.

Omdat de projecten op de buitenplaats vanwege de specifieke inhoud 
naast een brede achterban aan kunst- en natuurliefhebbers telkens een 
specifieke doelgroep kennen, wordt per project onderzocht wat de 
juiste middelen zijn om deze doelgroep te bereiken. Voor het project 
Kleur: Weelde en Veranderlijkheid en het randprogramma is een 
marketing- en communicatieplan opgesteld met daarin een beschrijving 
van de activiteiten, de beoogde doelgroep, media- en pr-inzet. De 
externe communicatie bestond met name uit het intensiveren van het 
contact met landelijke en regionale kranten, tijdschriften en vakbladen. 



buitenplaats 
K

A
S

TE
E

L W
IJLR

E
estate

     pagina 17

C
om

m
unicatie en publiek

Onlinecommunicatie vond plaats via de website, digitale nieuwsbrief, 
social mediakanalen als Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn en 
externe online agenda’s. In onze communicatie werkten we samen met 
het Groninger Museum, de Nederlandse Dansdagen en Aegon. Deze 
partners hebben een groot inter -en nationaal netwerk en publiek die 
goed aansluiten op de huidige achterban van buitenplaats Kasteel Wijlre. 
Daardoor was het mogelijk een groot en breed publiek in Nederland 
voor de tentoonstelling aan te spreken. De projectcommunicatie richtte 
zich tevens op de Duitse bezoeker. Zowel het Groninger Museum als 
buitenplaats Kasteel Wijlre hebben een netwerk van persrelaties in 
Duitsland die speciaal voor dit project bij elkaar werden gebracht. 

  ON- EN OFFLINE MIDDELEN

Sinds 2017 heeft buitenplaats Kasteel Wijlre een volledig nieuwe 
huisstijl, website, naamduiding en bewegwijzering gekregen en zijn 
de verschillende verhalen en perspectieven van buitenplaats Kasteel 
Wijlre beter zichtbaar geworden. Naast platforms als Instagram, 
e-flux en Facebook werd ook in 2019 een tweewekelijkse nieuwsbrief 
verstuurd met MailChimp. Tijdens de opbouw en schildering van het 
Hedge House werden video-opnames gemaakt. Deze korte filmpjes 
werden als ‘teaser’ gebruikt op de onlinekanalen van de buitenplaats: 
Vimeo, Youtube, Instagram, Facebook, LinkedIn en Twitter en gaven 
het publiek de mogelijkheid om live te volgen hoe de opdracht aan 
Struycken werd uitgevoerd (https://vimeo.com/317843224).

In samenwerking met het Strategy & Ontwerp consultancy 
Agency Agency en ontwerpstudio Maarten Kanters ontwikkelde 
buitenplaats Kasteel Wijlre voor het project communicatiemiddelen 
als advertenties, uitnodigingen en een uitgebreide publicatie over de 
transformatie van het Hedge House, de tentoonstelling in het Koetshuis 
en de verbondenheid en historie van de buitenplaats en Struycken. 

Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft een breed en internationaal 
persbestand naar wie zij alle uitnodigingen voor openingen, lezingen, 
events en rondleidingen toestuurt. De uitnodiging voor de opening 
van het project werd verstuurd via post en mail. In totaal bezochten 
750 mensen de opening. Voor de overige activiteiten werden digitale 
uitnodigingen en aankondigingen ontworpen en verstuurd. Deze 
digitale uitingen werden ondersteund op Facebook, Instagram, 
LinkedIn en e-flux: online platforms waarop buitenplaats Kasteel 
Wijlre een brede en internationale groep volgers heeft. Buitenplaats 
Kasteel Wijlre koos in de communicatie van het project voor een 
combinatie van print en offlinecommunicatie, passend bij de diverse 
samenstelling van haar bezoekers. Zowel senioren als kunst- en 
architectuurstudenten en jonge kunstprofessionals als curatoren en 
critici, kwamen in groten getale naar de buitenplaats. En omdat Peter 
Struycken in 2019 zijn tachtigste verjaardag vierde mochten alle 
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tachtig jarige bezoekers de buitenplaats dit jaar gratis bezoeken onder 
de titel Wie jarig is trakteert! 

We ontvingen in 2019 veel free publicity en positieve recensies in 
regionale, nationale en internationale tijdschriften, kranten en onlineblogs 
als de NRC, De Telegraaf, De Limburger, Mister Motley, Chapeau 
Magazine en het Museumtijdschrift. Ook vonden er meerdere radio-
interviews plaats met Peter Struycken en de directeur van buitenplaats 
Kasteel Wijlre, Brigitte Bloksma op Radio 1 en Radio 4.

Buitenplaats Kasteel Wijlre plaatste verschillende advertenties en 
content. We kozen voor het internationale tijdschrift ‘Discover Benelux’ 
dat wordt verspreid onder tienduizenden klanten van KLM en Air France, 
het tijdschrift ‘Vind’ en het cultureel maandblad ‘Zuiderlucht’.  
De advertentie in ‘Vind’ werd gefinancierd door Aegon. 

De stapeling van communicatie-uitingen, activiteiten en samenwerkingen 
met media en partners zorgde ervoor dat de buitenplaats bij een breed 
en (inter-)nationaal publiek onder de aandacht werd gebracht en een 
grote groep bezoekers werd geïnspireerd een bezoek te brengen. 
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  FONDSENWERVING

Fondsenwerving heeft zich vanaf 2015 steeds meer tot een volwaardig 
taakveld van stichting buitenplaats Kasteel Wijlre ontwikkeld. De in de 
afgelopen periode aangeschreven particuliere en publieke fondsen zijn 
allemaal positief gehonoreerd. Het betreft hier fondsenwerving gericht 
op het ondersteunen van specifieke tentoonstellingen en meerjarige 
programma’s als Binnen/Buiten. 

In 2019 ontving buitenplaats Kasteel Wijlre voor het eerst structurele 
subsidie van de Gemeente Gulpen-Wittem voor onze culturele 
programmering. Daar zijn wij de gemeente enorm erkentelijk voor. 
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed draagt eveneens structureel 
bij aan het onderhoud van de historische tuin. Bureau voor 
landschapsarchitectuur Verbeek, is voor vijf jaar sponsor van de 
buitenplaats.

Buitenplaats Kasteel Wijlre ontving in 2019 structurele financiële 
ondersteuning van de familie Eyck. Zij zijn tevens de belangrijkste 
particuliere donateur van de stichting. Sinds 2012 heeft de stichting 
een Club van 100. Deze Club bestaat uit particulieren die jaarlijks 1000 
euro doneren. In 2018 had de stichting 21 leden. Sinds 2018 heeft 
de Club van 100 een bredere opzet. De naam voor donateurs van de 
stichting is veranderd in Patronen. Hiermee is naast de mogelijkheid om 
1000 euro te doneren, tevens de mogelijkheid om andere bedragen te 
schenken en op een andere wijze verbonden te zijn aan de buitenplaats. 
Speciaal voor de Patronen organiseerde de stichting een preview van de 
tentoonstelling van ‘P. Struycken – Kleur: Weelde en Veranderlijkheid’. 
Conservator Moderne Kunst van het Groninger Museum hield een 
inspirerende inleiding over het werk van beeldend kunstenaar Peter 
Struycken. De Patronen kregen tevens een uniek kunstwerk van de hand 
van Peter Struycken. Zij ontvingen daarnaast persoonlijke uitnodigingen 
voor alle previews van tentoonstellingen en hadden in het voorjaar, de 
zomer en herfst gratis toegang tot de kasteeltuinen en tentoonstellingen 
in het Hedge House en het Koetshuis.
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De stichting heeft naast haar Patronen tevens een grote groep 
Vrienden. In 2019 groeiden zij in aantal naar 200. Een speciale social 
media-actie en oproep via de geschreven post om Vriend te worden, 
leverden in 2019 35 nieuwe Vrienden op. Ook voor de Vrienden werd 
een speciaal programma georganiseerd. Zij liepen onder leiding van 
beeldend kunstenaar Oscar Lourens de route Greyometer, kregen een 
privérondleiding door Peter Struycken en hadden evenals de Patronen 
gratis toegang tot de buitenplaats gedurende openingstijden.
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  PRIJSBEPALING

De toegangsprijs van de buitenplaats loopt in de pas met andere 
culturele instellingen. Kinderen tot 12 jaar kunnen de buitenplaats gratis 
bezoeken. Op deze manier hopen wij steeds meer jonge gezinnen te 
trekken. Met de partners van tentoonstellingen worden kortingsacties 
of combinatiekaartjes opgezet. De Museumkaart wordt in toenemende 
mate gebruikt door bezoekers (ca. 60%). In 2019 zijn wij gestart met 
een gezamenlijke ticketverkoop met VVV Zuid-Limburg. De buitenplaats 
heeft in 2019 tevens geïnvesteerd in digitale kaartverkoop via het 
programma Tickly. Vanaf 2020 is het daarom mogelijk via de websites 
van buitenplaats Kasteel Wijlre en VVV Zuid-Limburg entreetickets te 
kopen en rondleidingen te boeken. De aansluiting bij VVV Zuid-Limburg 
heeft in 2019 meer toeristen naar de buitenplaats getrokken.
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  SERVICES EN OPENSTELLING

Verbonden aan het programma van buitenplaats Kasteel Wijlre 
en de marketingstrategie 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 regionale cateraars met wie zij 
verschillende foodconcepten aanbiedt. In 2019 zijn wij begonnen met 
het aanbieden van picknicks in de tuin. Dit doen wij in samenwerking met 
restaurant Pauls in Wijlre.  

Buitenplaats Kasteel Wijlre was in 2019 geopend van 1 maart tot en met 
10 november van donderdag tot en met zondag. Op de overige dagen 
was de buitenplaats geopend voor private views en ontvangsten voor 
grote groepen. 

  PRODUCTEN VERKOOP 

Buitenplaats Kasteel Wijlre ontwikkelde in 2019 diverse producten 
die voortkomen uit het programma en de locatie. Deze producten 
verbinden de inhoudelijke positie van buitenplaats Kasteel Wijlre aan haar 
ondernemerschap. Zo heeft fotografe Romy Finke een serie fotoprints 
gemaakt en heeft grafisch ontwerper Iris Houkes een tas ontworpen 
die worden verkocht in het Hedge House. Daarnaast zijn wij op kleine 
schaal begonnen met de verkoop van producten die de tuin voortbrengt, 
zoals jams en appelsap gemaakt van de appels van de boomgaard. In de 
komende jaren willen dit productassortiment uitbreiden. 
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  PARTNERSHIP ELISABETH STROUVEN FONDS

In 2017 vond de overdracht plaats van het landgoed Kasteel Wijlre aan 
het Elisabeth Strouven Fonds. Het Elisabeth Strouven Fonds is een 
vermogensfonds en draagt onder meer financieel bij aan projecten van 
organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke 
en culturele sector en in natuurbehoud, natuurbeheer en -ontwikkeling.

Het echtpaar Jo en Marlies Eijck heeft het landgoed geschonken voor 
het symbolische bedrag van € 1,- onder de voorwaarde dat het Elisabeth 
Strouven Fonds voor minimaal 15 jaar zorgdraagt voor het onderhoud 
en de restauratie van het kasteel, het aangrenzende Koetshuis en het 
kunstpaviljoen Hedge House. Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre 
blijft verantwoordelijk voor de exploitatie van het landgoed, de culturele 
programmering van tentoonstellingen en projecten én het onderhoud van 
de Tuin.

Na de overdracht van het landgoed heeft stichting buitenplaats Kasteel 
Wijlre een huurovereenkomst getekend met het Elisabeth Strouven 
Fonds. Deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 15 jaar. 
De huurprijs is marktconform, maar gedurende de eerst vijf jaar doet 
het Elisabeth Strouven Fonds jaarlijks een gift aan stichting buitenplaats 
Kasteel Wijlre ten bedrage van de jaarlijkse door stichting buitenplaats 
Kasteel Wijlre aan het Elisabeth Strouven Fonds verschuldigde huurprijs. 
Na de eerste termijn van vijf jaar zal het Elisabeth Strouven Fonds voor 
de daaropvolgende jaren wederom een jaarlijkse gift doen aan stichting 
buitenplaats Kasteel Wijlre. Bij de bepaling van de hoogte van deze 
jaarlijkse gift is de afspraak gemaakt dat stichting buitenplaats Kasteel 
Wijlre zich inspant om de exploitatie dusdanig in te richten dat de 
afhankelijkheid (en daarmee omvang) van voormelde gift zoveel mogelijk 
beperkt wordt.

Het Elisabeth Strouven Fonds verplichtte zich om gedurende vijftien jaar 
investeringen te doen die nodig zijn om het landgoed in goede staat van 
onderhoud te houden. Het Elisabeth Strouven Fonds volgt voor haar 
onderhoudswerkzaamheden het meerjarenonderhoudsplan zoals dat 
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is opgesteld door Satijnplus Architecten. De eerste werkzaamheden 
werden in 2018 en deels in 2019 uitgevoerd aan het Hedge House. De 
lekkages aan binnenwanden werden hersteld. Tevens kreeg het dak een 
nieuwe coating waardoor het Hedge House in de toekomst beschermd is 
tegen verdere vochtproblemen. Tevens is in 2019 de oude brug van het 
kasteel gerestaureerd. 

  ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

Buitenplaats Kasteel Wijlre 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 toezichthoudende functie ligt bij een 
apart orgaan: de raad van toezicht. Het toezicht vindt 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. 

Het bestuur van buitenplaats Kasteel Wijlre bestaat uit Brigitte 
Bloksma. Zij is in mei 2015 aangesteld. Naast haar directeurschap bij 
de buitenplaats is zij tevens Kroonlid van Raad voor Cultuur en is zij 
bestuurslid van het Jaap Harten Fonds.

De Raad van Toezicht bestaat vanaf 1 januari 2020 uit zes leden. De heer 
J. Som (voorzitter), de heer K. Donners (secretaris), de heer J. Bauer, 
mevrouw J. Dekkers, de heer T. Lommen en mevrouw S. Oerlemans. 
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.

O
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  CULTURAL GOVERNANCE CODE

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 juli een door de accountant goedgekeurde 
jaarrekening over het voorafgaande begrotingsjaar overlegd. Vanaf  
1 januari 2020 is de raad van Toezicht van de buitenplaats vernieuwd. 
Drie nieuwe onafhankelijke leden zijn in 2019 aangetrokken om vanuit 
hun expertise en achtergrond de buitenplaats verder te versterken. De 
Raad van Toezicht vergadert 4 keer per jaar en ziet toe op het beleid 
van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de 
stichting. Daarnaast staat de Raad de directie terzijde met advies.

Familie Groot-Wijnands en Familie Eyck zijn als founders van de stichting 
buitenplaats Kasteel Wijlre betrokken als adviseur en worden tevens 
uitgenodigd deel te nemen bij de vergadering waarin de jaarbegroting en 
het activiteitenplan worden vastgesteld. 

In de statuten staat een toelichting op onder meer de werkwijze van de 
Raad van Toezicht en het Bestuur. Tevens staat hierin omschreven hoe 
de stichting zich verhoudt tot de founders van de buitenplaats. 
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Van links naar rechts: Kasper Donners, Jeanne Dekkers, Jos Som, Sacha Oerlemans, Brigitte Bloksma,  
Jos Bauer en Thijs Lommen.



buitenplaats 

buitenplaats 

K
A

S
TE

E
L W

IJLR
E

estate

     pagina 28     pagina 28

  CODE CULTURELE DIVERSITEIT 

Buitenplaats Kasteel Wijlre is er voor iedereen. Via concrete 
samenwerkingen, zoals met de Gemeente Gulpen-Wittem op het gebied 
van nieuwkomers en langdurig werkelozen, trachten wij de drempel voor 
kwetsbare doelgroepen te verlagen en hen te betrekken bij cultuur. 

Wij zetten in op bezoek in schoolverband en op educatie. Zo kunnen wij 
kinderen met een andere culturele of maatschappelijke achtergrond al 
op jonge leeftijd bij de buitenplaats betrekken. Door maatwerk en een 
vraaggestuurde aanpak spreken we scholieren met een andere culturele 
achtergrond aan zonder hen apart te benaderen (inclusiviteit). 

De code voor diversiteit passen wij ook toe in onze programmering. 
De buitenplaats werkt samen en toont werk van jonge talenten die pas 
afgestudeerd zijn tot midcareer en oudere kunstenaars. Zo toonde 
het project ‘Kleur: Weelde en Veranderlijkheid’ de dynamiek van het 
verschil in werk- en levenservaring. De grote diversiteit van projecten 
in het programma streeft ernaar dat de buitenplaats een plek is waar 
verschillende denkbeelden en visies mensen verbindt. 

De buitenplaats heeft de Code voor Culturele Diversiteit tevens 
geïmplementeerd in het bestuur van de stichting. Het bestuur en de  
Raad van Toezicht kennen een evenwichtige verdeling in gender, leeftijd 
en achtergrond.  
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  FAIR PRACTICE CODE

Buitenplaats Kasteel Wijlre volgt de richtlijnen voor een eerlijke betaling 
van medewerkers, freelancers en kunstenaars zoals deze is opgesteld 
door Kunsten 92, De Zaak Nu, het Mondriaanfonds en het Ministerie 
van OC&W. Voor de betaling van kunstenaars maken wij gebruik van 
de richtlijn voor presentatie-instellingen en volgen wij de calculator 
voor het kunstenaarshonorarium van het Mondriaanfonds. Daarnaast 
is de buitenplaats lid van de Museumvereniging en volgt zij voor haar 
medewerkers de cao-richtlijnen voor Musea. 

In onze begroting en jaarrekening maken wij de honoraria van 
kunstenaars en curatoren, de vaste salariskosten voor de directie en de 
kosten voor de freelance producenten, coördinatoren en educatie- en 
communicatiemedewerkers zichtbaar. 

  TEAMOPBOUW 

De breedte van het inhoudelijke perspectief van buitenplaats Kasteel 
Wijlre wordt ook gedragen door het team. Allereerst door het team 
van bijna 50 vrijwilligers van de buitenplaats. Zij zijn het hart van de 
buitenplaats en zorgen er als gastvrouwen – en heren samen voor 
dat gedurende acht 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 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 programmaleider. Deze persoon organiseert de projecten 
en tentoonstellingen, leidt de diverse producties. In 2019 is er tevens 
een marketingcommunicatiemedewerker op vrijwillige basis aangesteld, 
die het team ondersteunt met het betrekken van nieuwe particuliere 
donateurs en het verder vormgeven van het publieksonderzoek en het 
communiceren met onze doelgroepen. 

Buitenplaats Kasteel Wijlre werkt op projectbasis met externe financiële, 
juridische en artistieke adviseurs en een team van (internationale) 
curatoren, educatiemedewerkers en producenten. Buitenplaats Kasteel 
Wijlre heeft tevens drie dagen in de week een tuinman in dienst. Hij 
wordt ondersteund door een vast team van vrijwilligers en Vaessen 
Groenvoorziening. Samen zorgen zij ervoor dat de tuin op geweldige 
wijze wordt onderhouden voor bezoekers. Het vaste team van 
buitenplaats Kasteel Wijlre telt in totaal 1,40 fte aan vaste medewerkers 
en 3,0 fte aan freelancers. 
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  FINANCIËLE TERUGBLIK

Het exploitatieresultaat over 2019 van de Stichting buitenplaats 
Kasteel Wijlre bedraagt negatief € 20.421. Het negatieve resultaat 
wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve. De directe 
opbrengsten stijgen met 30,69% ten opzichte van 2018. Deze stijging 
is gerelateerd aan de opbrengsten uit entreegelden en ontvangsten 
van in totaal € 50.267.00. De bijdragen van fondsen kennen bijna een 
verdubbeling ten opzichte van 2018. Ook de inkomsten uit subsidies 
voor tentoonstellingen en culturele projecten van de Provincie Limburg 
en de Gemeente Gulpen-Wittem stijgen in 2019 sterk. In 2019 ontving 
buitenplaats Kasteel Wijlre voor het eerst een structurele subsidie van 
€19.000 van de Gemeente Gulpen-Wittem. Tevens draagt de Gemeente 
Gulpen-Wittem samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed bij aan de 
onderhoudskosten van de historische tuin. Buitenplaats Kasteel Wijlre 
ontving ook in 2019 structurele financiële ondersteuning van de familie 
Eyck. Deze financiële bijdrage is bestemd voor de exploitatie van de 
stichting. 

F
inanciële terugblik

Bezoekers Vrienden & PatronenFondsen & subsidies

2019 – 18.000 2019 – € 21.4752019 – € 84.940

2018 – 16.000 2018 – € 23.5802018 – € 49.323
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  VOORUITBLIK 

2020 belooft opnieuw een mooi en creatief jaar te worden. Maar ook een 
spannend jaar waarin we meer duidelijkheid krijgen over de financiële 
toekomst van de buitenplaats. In 2019 schreef de buitenplaats een 
aanvraag voor Cultuurplanstatus 2021 – 2024 bij de Provincie Limburg. 
Deze aanvraag zou de stichting een duurzame toekomst geven en de 
mogelijkheid om door te gaan met het maken van innovatieve culturele 
programma’s en tentoonstellingen die mensen, kunst, natuur, architectuur 
en erfgoed aan elkaar verbindt. 

In het voorliggende jaar presenteren we onder meer een 
solotentoonstelling van de maestro van de Nederlandse schilderkunst 
Klaas Kloosterboer in het Hedge House en een tweede editie van 
het meerjarenprogramma Conversations in het Koetshuis. In de 
tentoonstelling Conversations #2 tentoonstelling staat de dialoog centraal 
tussen beeldend kunstenaar Chaim van Luit (1985. Heerlen) en Jo Eyck 
(1929, Heerlen), kunstverzamelaar en grondlegger van de buitenplaats. 
Van Luit vertelt als een archeoloog laag voor laag de verschillende 
herinneringen, anekdotes en verhalen van Jo Eyck. Hij verweeft deze 
op directe of indirecte wijze met zijn eigen werk. Het startpunt voor de 
tentoonstelling vormt de kinderkamer van Jo Eyck. Hier heeft hij tijdens 
een langdurig ziekbed vele uren voor het raam doorbracht. In deze 
periode heeft hij leren kijken, waarmee de basis is gelegd voor de wijze 
waarop hij zijn leven heeft ingericht met kunst en natuur.

De tentoonstelling Conversations #2 heeft een onverwachte actualiteit 
gekregen door de huidige coronacrisis. Tijdens dit schrijven verkeert de 
cultuursector en ook buitenplaats Kasteel Wijlre in grote onzekerheid. 
Van 12 maart tot 1 juni is de buitenplaats gesloten geweest voor 
bezoekers en heeft Nederland grotendeels in lockdown verkeerd. 
Stapsgewijs en op reservering gaat de buitenplaats weer open voor 
publiek. Op L1 stak Jo Eyck iedereen een hart onder de riem: “Er zijn 
altijd nog mooie dingen, ook onder moeilijke omstandigheden” en “Je 
moet je niet laten neerslaan”. En dat doen wij dan ook niet. We kijken  
uit naar een prachtige zomer en najaar!
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  COLOFON

  Tekst
Brigitte Bloksma

  Fotografie
Romy Finke 
Peter Cox 
Coen van der Gugten

  Ontwerp
Studio Maarten Kanters
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+31 43 450 2616
info@kasteelwijlre.nl 
kasteelwijlre.nl


