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VOORWOORD
 
Voor u ligt het Jaarverslag 2020 van stichting buitenplaats 
Kasteel Wijlre. Op het moment van schrijven zijn musea, 
presentatie-instellingen en monumenten 170 dagen gesloten 
voor publiek. 2020 stond dan ook in het teken van de 
pandemie die ons allemaal raakte, direct of indirect. 

Het team van buitenplaats Kasteel Wijlre heeft echter 
niet stilgezeten. Er zijn veel fysieke en digitale activiteiten 
ontwikkeld om de binding met het publiek te houden. Zo werd 
het digitale project #StayHome gelanceerd waar jong en oud 
opdrachten maakten die geïnspireerd zijn op de permanente 
kunstwerken in de tuin en de wisseltentoonstellingen 
in het kunstpaviljoen Hedge House en het achttiende-
eeuwse Koetshuis. In de zomermaanden van 2020 heeft de 
buitenplaats haar programma uitgebreid met rondleidingen, 
wandelingen, kleinschalige bijeenkomsten met picknicks, 
en tuinroutes. We hebben als buitenplaats kortom het 
Gesamtkunstwerk levendig gehouden door een programma 
te organiseren dat digitaal en fysiek, en binnen en buiten met 
elkaar verbond. In 2020 hebben ondanks de pandemie 8900 
(betalende en niet-betalende) bezoekers de buitenplaats fysiek 
bezocht. 

2020 was ook het jaar dat onze aanvraag voor toetreding tot 
de Culturele Infrastructuur 2021 – 2024 van de Provincie 
Limburg werd gehonoreerd. Naast de structurele subsidie 
van de Gemeente Gulpen-Wittem, de samenwerking met 
het Elisabeth Strouven Fonds, de vele particuliere donaties, 
bijdragen uit publieke en private fondsen en de inzet van onze 
vele vrijwilligers geeft dit de buitenplaats een optimistisch 
toekomstperspectief.  
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Wij zetten de lijn van onze veelzijdige (digitale) programmering 
en communicatie voort in 2021. We presenteren dit jaar een 
solotentoonstelling van Oscar Lourens in het Koetshuis en 
presenteren het internationale project Spirit of Kindergarten 
in het Hedge House. Tegelijkertijd zetten we nog meer in 
op educatie voor jongeren en organiseren we een breed 
programma in de tuin van het kasteel. Om onze bezoekers veilig 
en verspreid te kunnen ontvangen verruimen we bovendien 
onze openingstijden. De buitenplaats gaat iedere woensdag 
open en zal voor het eerst sinds haar oprichting ook in de 
wintermaanden zijn geopend. Zo willen wij onze bestaande 
doelgroepen blijven verwonderen en nieuwe doelgroepen 
aantrekken en blijvend verbinden aan deze unieke plek voor 
kunst, natuur, architectuur en erfgoed. 

Ik dank al onze Vrienden, Patronen en partners voor hun 
vertrouwen in ons en kijk ernaar uit u te ontmoeten in de Tuin, 
het Hedge House of het Koetshuis.

  Brigitte Bloksma
  Directeur-bestuurder 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 
totaalbelevenis van kunst, natuur, architectuur, erfgoed. Op de 
buitenplaats staan 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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  KERNWAARDEN

Buitenplaats Kasteel Wijlre vertrekt in de wijze waarop zij haar exploitatie, 
organisatie en programmering leidt vanuit drie kernwaarden: 

• Nieuwsgierig: een open en onderzoekende houding ten aanzien van 
vragen vanuit de samenleving, de bezoekers en de culturele professie. 

• Betrokken: het publiek staat centraal en voelt zich welkom. Een 
persoonlijke benadering en kennisoverdracht in dialoogvorm zijn 
leidend. 

• Verbindend: samenwerking met kunstinstellingen, musea, overheden, 
bedrijven en de wetenschap in binnen- en buitenland is het 
uitgangspunt om meerwaarde te creëren voor iedereen. 

Het onderliggende principe bij deze kernwaarden is kwaliteit. De 
werkzaamheden, activiteiten en het inhoudelijke programma worden op 
hoog niveau uitgevoerd en ontwikkeld, met aandacht voor de omringende 
natuur en de historie van de plek. 
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  TERUGBLIK PROGRAMMA 2020

2020 was voor buitenplaats Kasteel Wijlre net als voor de rest van 
de culturele sector, een jaar dat werd gekenmerkt door onzekerheid, 
flexibiliteit en waar nodig het bijstellen van plannen. Zo moesten 
we gedurende de openstelling van de overzichtstentoonstelling van 
beeldend kunstenaar Klaas Kloosterboer in het Hedge House en het 
project Conversations - Chaim van Luit & Jo Eyck in het Koetshuis tot 
tweemaal toe onze poorten sluiten. De twee tentoonstellingen werden 
verlengd tot 1 november 2020 maar moesten door de lockdown in 
oktober 2020 alsnog eerder sluiten. Tevens hebben wij de geplande 
solotentoonstelling van Oscar Lourens moeten verschuiven naar 2021.

Door de beperking in het aantal personen dat bij elkaar mocht komen 
in één ruimte waren (en zijn) we genoodzaakt om ons educatie- en 
randprogramma aan te passen en alle bijeenkomsten en events te 
annuleren. Hierdoor konden helaas onze geplande talking-diners, 
lezingen en kinderlabs niet doorgaan. Wij hebben hiervoor in de plaats 
een aangepast zomerprogramma ontwikkeld met rondleidingen voor 
kleine groepen en online educatie-opdrachten voor jong en oud. Ook 
verzorgden kunstenaars, curatoren en vrijwilligers speciale rondleidingen 
door de tuin en de tentoonstellingen. Zo vond er toch op een veilige en 
verantwoorde manier een programma plaats dat het Gesamtkunstwerk 
levend hield.
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Klaas Kloosterboer - Act between Sliding Doors

‘Klaas Kloosterboer beschouwt zichzelf als een terrorist in eigen atelier; 
hij is een kunstenaar die met regelmaat een bom legt onder zijn eigen 
uitgangspunten. Hij weigert te accepteren dat de dingen vaststaan; en in zijn 
werk “performt” hij deze weigering. Het conflict tussen denken en handelen 
wordt door hem uitvergroot en tot inzet van de artistieke praktijk gemaakt.’ 
Camiel van Winkel 

Het werk van Klaas Kloosterboer beperkt zich niet tot één medium; hij is 
installatiekunstenaar, beeldhouwer, tekenaar, schilder, videokunstenaar en 
fotograaf. Toch is de schilderkunst, of in ieder geval het doek, vaak terug 
te vinden in zijn werk. Zijn werk past dan ook in een lange traditie van de 
abstracte, moderne schilderkunst. Dat verband wordt gelegd op grond 
van het uiterlijk van zijn werk. De geschiedenis van de abstracte, moderne 
schilderkunst is lang en gecompliceerd. Het begin ervan vormt het werk van 
de Russische constructivisten en De Stijl aan het begin van de vorige eeuw. 
In de jaren vijftig, zestig en zeventig evolueert het abstracte schilderen onder 
namen als Abstract Expressionisme, Color Field Painting en Hard Edge 
en nog weer later onder namen als Fundamentele, Radicale of Analytische 
Schilderkunst en Opaque Surfaces. In deze stromingen speelt het zintuiglijke 
een belangrijke rol. Het werk heeft dan geen ander doel dan de beschouwer 
met schilderkunstige middelen als kleur, vorm en textuur zintuiglijk aan te 
spreken. Kunsthistorica Barbara Rose merkte over Minimal Art op dat zij de 
aandacht op de complexe menselijke zintuiglijkheid legt en tevens een nieuw 
soort gevoeligheid van de toeschouwer vraagt. Het werk van Kloosterboer 
borduurt hierop voort en is concreet in zijn vorm en ideeën. Deze ideeën 
komen voort uit zijn bezigheden in zijn atelier; uit zijn denken en handelen als 
kunstenaar. Voor Kloosterboer zijn dit bepalende inzichten die hij ook wel 
‘wetten’ noemt.

De overzichtstentoonstelling in het Hedge House van Klaas Kloosterboer 
bewoog zich speels rondom deze wetten die Kloosterboer sinds de jaren 
tachtig heeft geformuleerd. Deze wetten fungeren voor het publiek en  
hemzelf als aanknopingspunten die nieuwe inzichten geven in het werk  

en het kunstenaarschap. In totaal zijn dit 5 wetten:  
1. Zijn en doen vallen niet samen,  
2. Daden van betekenis zijn geacteerde daden,  
3. De ander weet meer, ziet meer, voelt meer dan ikzelf,  
4. Het werk doet er niet toe,  
5. Everything can be anything (Alles kan van alles zijn). 

De tentoonstelling presenteerde de pionier Kloosterboer die reeds vanaf eind 
jaren tachtig experimenteerde met nieuwe technieken in de hedendaagse 
kunst. De presentatie in het Hedge House begon met zijn ‘oerpropje’. Een 
prop papier die door de vouwlijnen zowel een tekening is als een sculptuur. 
Proppen zijn een blijvend en terugkerend element in zijn oeuvre. Ze zijn 
zichtbaar in de opgeblazen en genaaide poppen van linnen, maar ook in de 
grote ballen die in de video Ballast worden voorgetrokken door een auto. 
De prop heeft zich in het werk van Kloosterboer tevens doorontwikkeld tot 
stippen. Stippen die soms geschilderd, soms gegooid en soms gestanst 
zijn. Zo werd er onder meer een overzicht getoond van zijn eerste modder 
schilderijen met bruine verf, en het werk Intertoys waar de plastic zakken  
van de speelgoedwinkel zijn getransformeerd tot een kunstwerk. 

De presentatie beoogde de ontwikkeling van Kloosterboer te laten zien 
waarmee hij de toeschouwer nieuwe perspectieven geeft op ruimte, vorm 
en kleur. Hoe speels en wetmatig de oorsprong van zijn werk ook is, de 
kijker ondergaat een meeslepende, overweldigende ervaring. Naast de 
voorgenoemde werken werden tevens werken in de tentoonstelling getoond 
als zijn tot de verbeelding sprekende rood met wit geblokte broek (2013), zijn 
eerste naaischilderij (2014) dat zijn internationale doorbraak betekende, en 
de iconische grote oranje handschoenen (2015). 
De werken in de tentoonstelling kwamen uit zowel publieke collecties 
als Schunck en particuliere verzamelingen als van Lampe en Plompen 
(Den Haag), Kristof De Clercq en Hidde van Seggelen. Veel van de 
gepresenteerde werken in de tentoonstelling waren niet eerder getoond. Bij 
de tentoonstelling werd een publicatie uitgebracht met daarin een uitgebreid 
interview met Kloosterboer over zijn werkwijze en terugblik op zijn artistieke 
praktijk van dertig jaar. Het interview werd verzorgd door journaliste en 
kunstrecensente Sarah van Binsbergen. 
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Conversations #2 - Chaim van Luit & Jo Eyck

In het voorjaar van 2020 organiseerde buitenplaats Kasteel Wijlre de 
tweede editie van het programma Conversations. Conversations’nodigt 
één keer per twee jaar kunstenaars, filmmakers, architecten en/of 
ontwerpers uit die geboren en getogen zijn in de Euregio en zich ieder in 
een andere fase van hun kunstenaarschap bevinden; jong en opkomend, 
mid-career en gevestigd. Deze uitnodiging leidt tot de productie van 
nieuw werk, een tentoonstelling op de buitenplaats en maandelijkse 
picknicks met gesprekken in de tuin over thema’s als talentontwikkeling, 
een leven lang leren, generatieverschillen en het belang van netwerk. 

Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft met het programma Conversations’tot 
doel verschillende generatie kunstenaars en kunstdisciplines naast 
elkaar en in relatie tot elkaar te tonen en tegelijkertijd de vraagstukken 
die horen bij de verschillende stadia in een carrière van het 
kunstenaarschap te bespreken. Hoe blijf je je ontwikkelen en hoe bouw 
je een netwerk op van musea, galeries, verzamelaars en publiek? Door 
jonge en opkomende kunstenaars parallel te tonen aan gevestigde en 
gerenommeerde kunstenaars worden netwerken versterkt en veelal 
verborgen talenten zichtbaar. Het gesprek vormt telkens het uitgangspunt 
het project.

In 2020 nodigde buitenplaats Kasteel Wijlre beeldend kunstenaar Chaim 
van Luit (1985, Heerlen) uit om een tentoonstelling te ontwikkelen in 
het Koetshuis. Deze uitnodiging leidde tot een presentatie waarin de 
dialoog centraal stond tussen Van Luit en Jo Eyck (1929, Heerlen), 
kunstverzamelaar en grondlegger van de buitenplaats. 

In de tentoonstelling Conversations #2 onthulde Chaim van Luit als een 
archeoloog laag voor laag verschillende herinneringen, anekdotes en 
verhalen van Jo Eyck. Hij verweefde deze op directe of indirecte wijze 
met zijn eigen werk. Het startpunt voor de tentoonstelling vormde de 
kinderkamer van Jo Eyck. Hier heeft hij tijdens zijn jeugd vanwege zijn 
tuberculose 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. Chaim van Luit vertaalde 
de kinderkamer van Jo Eyck naar een installatie op de begane grond 
in het Koetshuis. Een selectie kunstwerken werden in en om het 
schaalmodel 1:1 getoond. Het schaalmodel werd in samenwerking met 
kunstenaarswerkplaats FLACC in Genk gemaakt.

De werken en objecten van Van Luit en Eyck in de tentoonstelling 
toonden het verband tussen heden en verleden en gingen in op de 
elementen uit de gesprekken tussen Eyck en Van Luit. Zo gingen de 
werken in op het idee van huiselijkheid, natuur, het kijken, de relatie 
tussen binnen en buiten en het verstrijken van tijd. 

De tentoonstelling is uiteindelijk verlengd met drie maanden en kreeg 
bovendien door de pandemie een onverwachte actualiteit. In zijn jonge 
jaren verbleef Jo Eyck negen maanden in quarantaine in zijn kinderkamer. 
In de afzondering heeft Eyck, naar eigen zeggen, oog gekregen voor de 
bijzondere en kleine dingen in het leven en de natuur. Een ervaring die 
de rest van zijn leven heeft bepaald. L1 maakte eind maart 2020 naar 
aanleiding van dit verhaal en de tentoonstelling een unieke reportage die 
veel mensen in deze moeilijke tijd hoop gaf. 

C
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Educatie en zomerprogramma 

Door de maatregelen omtrent het coronavirus waren wij genoodzaakt 
om alle bijeenkomsten en events te annuleren. Hierdoor konden helaas 
onze geplande talking-diners, lezingen en kinderlabs niet doorgaan. Wij 
hebben hiervoor in de plaats een aangepast randprogramma ontwikkeld 
met rondleidingen voor kleine groepen en online educatie-opdrachten 
voor jong en oud onder de #StayHome. 

#StayHome

De Stay Home Challenge daagde jong en oud uit om thuis zelf aan de 
slag te gaan met de thema’s uit het werk van Klaas Kloosterboer en 
Chaim van Luit. Zo werd er de opdracht gegeven een stippen tekening 
of schilderij te maken met enkel vier kleuren waarvan de maker zelf de 
compositie bepaalde. De resultaten werden door de makers gedeeld op 
Facebook of Instagram met #kasteelwijlre en #stayhome. Wij deelden 
de kunstwerken in onze story’s en op onze tijdlijn waardoor er een 
online expositie ontstond. Op deze opdracht ontvingen we veel positieve 
reacties en bereikten we online veel jong publiek dat actief betrokken 
werd bij de tentoonstellingen door te kijken en (mee)te doen.

Rondleidingen

In de zomer van 2020 namen de kunstenaars Klaas Kloosterboer, 
Chaim van Luit, en Brigitte Bloksma, directeur van buitenplaats Kasteel 
Wijlre het publiek meerdere malen mee door de tentoonstellingen. Deze 
rondleidingen werden afgesloten met een picknick in het park. Zo kon er 
toch op een veilige en verantwoorde manier een gesprek plaatsvinden 
tussen het publiek, de curator en de kunstenaar. In totaal participeerden 
meer dan 200 mensen aan deze picknick-talks en rondleidingen. 
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Routes

Voor kinderen en volwassen werden er routes en workshops in en 
door de tuin georganiseerd die de permanente kunstwerken in het park 
verbonden aan de zintuigen en de natuur. 

Beeldend kunstenaar Sanne Vaassen liet bezoekers kennismaken met 
het imaginaire parfum van buitenplaats Kasteel Wijlre. Op een route door 
de tuin kwam je in aanraking met diverse kruiden, planten, bloemen, 
bomen en andere natuurlijke materialen zoals aarde en water. Sanne 
koos voor een bijzonder uitgangspunt voor haar route: namelijk het idee 
van geur. Samen met Tanja Schell (geurarchitect) ontwikkelde zij een 
concept dat startte bij Jo en Marlies Eyck. Net zoals de architectuur, 
kunst, en het interieur van het kasteel een samenspel zijn met de 
natuur, zo heeft zij met deze Geurroute de verbinding gelegd tussen de 
bewoners en de tuin. De route is permanent op eigen gelegenheid te 
volgen door de tuin. 

Kunsthistorica en museumdocent Elsje Drewes ontwikkelde een speciale 
kinderroute door het park. Zij maakte een ontdek-kunst-route door de tuin 
van de buitenplaats voor kinderen vanaf 6 jaar. Deze route neemt je mee 
langs de kunstwerken in de tuin en is zelfstandig of onder begeleiding te 
volgen. Met groepjes van 10 kinderen liet Drewes kinderen door middel 
van vragen en opdrachten anders kijken naar het samenspel van kunst, 
natuur en architectuur op de buitenplaats. Op deze wijze konden wij 
kinderen toch op een veilige en verantwoorde manier ontvangen. 

Pinholeproject Nathalie Brans

Verscholen tussen de bomen, verstopt in de muren en verborgen in de 
architectuur van het Kasteel en Koetshuis bevonden zich in zomer de 
‘Pinholes’ van beeldend kunstenaar Nathalie Brans. Pinholes zijn simpele 
huishoudblikken voorzien van minuscule gaatjes die de functie hebben 
van een camera. Brans legt met deze techniek de baan van de zon vast 
op fotopapier. Zij is al jaren gefascineerd door de maan en sterren. In dit 
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project zette ze voor het eerst de zon centraal in haar werk. Brans toonde 
het resultaat van haar project voor het eerst aan de Patronen van de 
buitenplaats. In 2021 wordt haar project op de buitenplaats voortgezet. 
De uitkomsten zullen worden gepresenteerd in het Koetshuis en te koop 
zijn in het Hedge House.

P
inholeproject N
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930°C, 2015, editie 2 van 4
Messing, isolatieschuim, hout  
/ Brass, insulation foam, wood
6,5 × 6 × 6 cm
Courtesy de kunstenaar
/ Courtesy the artist

Between the Lines, 2018
Hout, marmer, travertin / Wood, marble, travertine
5,5 × 255 × 6,8 cm
Courtesy de kunstenaar en Meessen De Clercq, Brussels
/ Courtesy the artist and Meessen De Clercq, Brussels

Lost Valley (enci 2), 2017
Inkjet op hanemuhle, framed, glass etching
/ Inkjet on Hanemuhle, frame, glass etching
200 × 150 cm
Courtesy de kunstenaar en Meessen De Clercq, Brussels
/ Courtesy the artist and Meessen De Clercq, Brussels

Cane, 2013
Glas / Glass
80 × 14 cm
Courtesy de kunstenaar en Meessen De Clercq, Brussels
/ Courtesy the artist and Meessen De Clercq, Brussels
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Chaim van Luit & Jo Eyck
– Conversations #2

05.03.2020  
– 28.06.2020
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Waste of Time, 2019 
Koper, ijzer, aluminium, lood, zink / Copper, iron, aluminium, lead, zinc
ca. Ø 200 cm / approx. Ø 200 cm
Courtesy de kunstenaar / Courtesy the artist

Wondering Wandering, 2017 
Vuursteen, hout, zijde cyanotype / Flint, wood, silk cyanotype
30 × 30 × 170 cm
Courtesy de kunstenaar / Courtesy the artist

Legato, 2017
In samenwerking met Joep Vossebeld 
/ in collaboration with Joep Vossebeld
Video
10’27”
Courtesy de kunstenaar  
/ Courtesy the artist

World Wide Walk, 2017
Hout, print framed / Wood, print, frame
Variabele afmetingen / Dimensions variable
Courtesy de kunstenaar en Meessen De Clercq, Brussels
/ Courtesy the artist and Meessen De Clercq, Brussels
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The Story of Ghuilly Dhu, 2016
Video circa 60 min. / Video approx. 60 min.
Courtesy de kunstenaar / Courtesy the artist

Shaping the Immaterial, 2017
Marmer, vetkrijt, hout / Marble, crayon, wood
40 × 60 × 60 cm
Courtesy de kunstenaar / Courtesy the artist

Sum of Parts, 2018-2020
Neons, kabels, transformers / Neon lights, cables, transformers
Variabele afmetingen / Dimensions variable
Courtesy de kunstenaar / Courtesy the artist

Via Lucis, 2017
Lambdaprint op dibond / Lambda print on dibond
77,7 × 102,7 cm
Collectie Versteeg-Schotte / Collection Versteeg-Schotte

Surface Tension 2, 2016
Aluminium
ca. Ø 170 cm / approx. Ø 170 cm
Courtesy de kunstenaar / Courtesy the artist
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  COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT

De unieke en onderscheidende kenmerken van buitenplaats Kasteel 
Wijlre (de hedendaagse kunsttentoonstellingen, de routes door de 
beeldentuin, het moderne kunstpaviljoen en historische koetshuis en 
kasteel) waren ook in 2020 onderdeel van een doorlopende corporate 
campagne. Deze corporate campagne is gericht op de optimale beleving 
van de buitenplaats waar rust, stilte, ontdekking en kwaliteit samengaan. 
Deze campagne levert een essentiële bijdrage aan de profilering en 
vergroting van de naamsbekendheid. Dit komt ook de effectiviteit van 
de publiciteit ten goede. In het afgelopen jaar zagen we - ondanks de 
coronacrisis - het resultaat van de gerichte campagne die zowel online 
als offline middels advertenties, blogs, artikelen en influencerevents 
zichtbaar werd gemaakt groeien. De buitenplaats kreeg grote aandacht 
in de nationale- en internationale dag- en weekbladen, op de radio en 
televisie. Een aantal voorbeelden hiervan zijn De Telegraaf, Elle Magazine, 
KRO-NCRV, NRC, Chapeau, ICON Magazine, The New York Times en 
Die Welt. Ook online verschenen veel positieve artikelen en blogs over 
de buitenplaats. In de bijlage treft u een volledig overzicht aan van de 
persuitingen. 

Projectcommunicatie en content

Buitenplaats Kasteel Wijlre ontwikkelde voor de tentoonstellingen een 
passende communicatiestrategie. In samenwerking met het bureau 
AgencyAgency en ontwerpstudio Maarten Kanters werden voor de 
tentoonstellingen communicatiemiddelen als advertenties, uitnodigingen 
en twee tentoonstellingspublicaties gecreëerd. 

Uitnodigingen voor openingen, lezingen, events en rondleidingen werden 
naar een breed en internationaal persbestand gestuurd. De uitnodiging 
voor de opening van het seizoen en de twee tentoonstellingen werden 
verstuurd via post en mail. In totaal bezochten 750 mensen de opening. 
Voor de overige activiteiten werden er digitale uitnodigingen en 
aankondigingen ontworpen en verstuurd. Deze digitale uitingen werden 
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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 
de projecten voor een combinatie van print en offlinecommunicatie; 
passend bij de diverse samenstelling van haar bezoekers. 

De projecten ontvingen in 2020 veel free publicity en positieve 
recensies in regionale, nationale en internationale tijdschriften, kranten 
en onlineblogs als de Telegraaf, dagblad de Limburger, Mister Motley, 
Villa D’Arte en het Museumtijdschrift. Maar ook maakte de AVROTROS 
een prachtige uitzending over de tentoonstelling en het werk van Klaas 
Kloosterboer voor het televisieprogramma Nu te Zien! Dit programma 
werd heel goed bekeken en trok veel nieuwe bezoekers naar de 
buitenplaats. Ook Radio 1 en Amsterdam FM besteedde aandacht aan 
de tentoonstelling middels een interview met Klaas Kloosterboer. 

Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft vanwege de lockdowns het afgelopen 
jaar extra geïnvesteerd in haar digitale communicatie en kanalen. 
Naast platforms als Instagram, e-flux en Facebook werd een digitaal 
Bulletin verstuurd waarin wij onze bezoekers op de hoogte hielden 
van het nieuws en de verhalen achter de gesloten poorten. Zo was 
er een speciale online serie over de flora en fauna in de tuin, lichtten 
medewerkers en vrijwilligers hun favoriete kunstwerk toe en keek je 
mee achter de schermen van de opbouw van de tentoonstellingen. 
Platform WEVOODOO TV maakte filmopnames van de kunstwerken 
en interviewde de kunstenaars. Deze video’s werden gedeeld op de 
onlinekanalen van de buitenplaats. Onze digitale content heeft een grote 
groep actieve volgers op Instagram en Facebook getrokken. Onder de 
hashtags #kasteelwijlre en #hedgehouse plaatsten bezoekers ook in 
tijden van de lockdown hun foto’s en video’s die wij dagelijks delen op 
onze stories. 

Doelgroepen

Buitenplaats Kasteel Wijlre richt zich in de eerste plaats op cultuur- 
en architectuurliefhebbers en liefhebbers van natuur en tuinen. Beide 
doelgroepen worden op de buitenplaats verrast door de veelzijdigheid 
van de plek. Zo is het kunstpubliek dat in eerste instantie voor de 
tentoonstellingen in het Hedge House en het Koetshuis komt, 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 
en multidisciplinaire invulling van het Koetshuis spreekt ook specifiek 
jongeren en studenten aan. Op deze wijze worden verschillende 
doelgroepen aan elkaar verbonden en vindt er ontmoeting plaats tussen 
verschillende interesses en kennisgebieden. 

Samengevat richt de buitenplaats zich met name op de volgende 
doelgroepen:
•  onderwijs: leerlingen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs,  
 en studenten van kunstopleidingen
•  regiobewoners: 65-plussers, jonge gezinnen (tweeverdieners), 
 asielzoekers, langdurig werkelozen, gehandicapten
•  toeristen: cultureel actieve ouderen (65+), cultuurtoeristen (45+), 
 natuurtoeristen (wandelaars, fietsers)
• kunstliefhebbers: millenials en 50-plussers met een interesse in  
 hedendaagse en moderne kunst en architectuur die geregeld een  
 museum of kunstinstelling bezoeken. Deze doelgroep heeft veelal een  
 Museumkaart. 
•  natuurliefhebbers: 50-plussers met een interesse in natuur, tuinen en  
 landschap

Doorgaans zijn de bezoekers van buitenplaats Kasteel Wijlre hoger 
opgeleid (HBO+). Via specifieke activiteiten, gericht op de regio, lukt het 
de buitenplaats ook minder voor de hand liggende doelgroepen (mensen 
zonder bijzondere interesse in kunst en natuur met vaak een lagere 
opleiding) te bereiken en als bezoekers te ontvangen. 
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In 2020 groeide door de coronacrisis de doelgroepen van millenials en 
30-plussers. Doordat veel Nederlanders in eigen land op vakantie gingen 
en verbleven in Zuid-Limburg ontving de buitenplaats veel mensen 
die voor het eerst de buitenplaats bezochten. De rust en ruimte op de 
buitenplaats en de mogelijkheid om op veilige afstand kunst te ervaren 
in combinatie met een picknick in de tuin trok bovendien veel families 
met kinderen. Door de vele enthousiaste reacties en online recensies 
van bezoekers verwachten we dat deze nieuwe doelgroepen naar de 
buitenplaats zullen terugkeren. 

Publieksbenadering

Buitenplaats Kasteel Wijlre kiest voor een persoonlijke benadering 
van haar bezoekers. Aandacht is het kernwoord voor de wijze waarop 
wij ons publiek bereiken, onze bezoekers ontvangen en rondleiden, 
de communicatie uitingen vormgeven en onze grote groep vrijwilligers 
betrekken. 

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. In onze 
publieksbenadering staat deze missie voorop. Zo wordt iedere bezoeker 
persoonlijk ontvangen op de buitenplaats, is er voor iedere bezoeker een 
tentoonstellingspublicatie met daarin uitgebreide achtergrond informatie 
over de kunstwerken, de kunstenaar en de buitenplaats beschikbaar, 
zijn er iedere dag op aanvraag rondleidingen, is er gelegenheid tot vrij 
picknicken in de tuin, zijn er voor ieders leeftijd en interesses (natuur, 
architectuur, kunst) routes te volgen, en mogen inwoners van de 
Gemeente Gulpen-Wittem, Museumkaarthouders, Vrienden en Patronen 
het hele jaar door gratis naar binnen. Deze persoonlijke en betrokken 
aandacht voor bezoekers zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt: 
jong, oud, kunstenaars, curatoren, vrijwilligers, buren, asielzoekers, 
passanten, studenten en gehandicapten. 

Bezoekersaantallen 

In de afgelopen jaren heeft buitenplaats Kasteel Wijlre een enorme groei 
doorgemaakt in haar bezoekersaantallen. Deze zijn gestegen van 9.000 
per jaar in 2015 tot 18.500 (betalende en niet-betalende bezoekers) in 
2019. In 2020 liepen deze aantallen terug door langdurige sluitingen 
van de buitenplaats. We ontvingen in totaal 8900 (betalende en niet-
betalende) bezoekers. Gezien de korte periode dat de buitenplaats 
geopend was zijn wij tevreden met dit aantal en verwachten wij opnieuw 
een groei van bezoekers in 2021. 

In 2021 worden bovendien de openingstijden verruimd om meer 
en gespreid bezoek mogelijk te maken. We gaan de woensdagen 
open en zullen voor het eerst in de wintermaanden geopend zijn. De 
tentoonstellingen zullen tevens tot en met 9 januari 2022 worden 
verlengd. Deze verruiming van de openingsperiode is met name 
aantrekkelijk omdat we verwachten dat in de zomer en herfst dit jaar het 
binnenlands toerisme opnieuw groot zal zijn.
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  SERVICES EN OPENSTELLING

Buitenplaats Kasteel Wijlre is geopend in de lente, zomer en herfst. In 
2020 stond het tentoonstellingsseizoen gepland van zondag 1 maart 
tot en met 1 november op donderdag tot en met zondag. Helaas 
moest de buitenplaats echter twee keer haar poorten sluiten door de 
overheidsmaatregelen inzake het coronavirus. Van 15 maart tot en met 
1 juni en vanaf 15 oktober voortdurend tot en met 5 juni 2021. Hierdoor 
was de buitenplaats slechts vier en een halve maand geopend. 

Het bezoek van de buitenplaats kon vanwege de overheidsmaatregelen 
enkel plaatsvinden op reservering. Door een tijdslot te boeken op de 
website konden wij bezoekers gespreid en met voldoende afstand tot 
elkaar ontvangen. Voor een veilig bezoek aan de buitenplaats hebben 
we een eenrichtingsroute door de tuin ontwikkeld in samenwerking met 
ontwerpstudio Maarten Kanters en hebben we middels grondbewijzering 
een parcours gemaakt door de tentoonstellingen. Ook zijn er alle 
noodzakelijke hygiënemaatregelen getroffen zoals extra schoonmaak 
van de belangrijkste oppervlaktes, een hygiënezuil bij de entree, het 
dragen van mondkapjes door bezoekers en gastvrouwen- en heren en 
plaatsing van schermen in de ontvangstruimte van het Hedge House. 
Deze financiële investeringen waren noodzakelijk voor de stichting om op 
veilige en verantwoorde wijze haar poorten te kunnen openen in 2020. 

In 2020 was het kasteel iedere eerste zondag van de maand geopend 
voor publiek. Onder begeleiding van een gastvrouw of –heer konden 
bezoekers in groepjes van maximaal 4 personen de eetkamer met de 
gordijnen van beeldend kunstenaar Peter Struycken bezoeken. 
Speciaal voor de inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem werd er 
iedere eerste zondag van de maand een burendag georganiseerd. Alle 
inwoners mogen dan gratis binnen. 

Verbonden aan het programma en de marketingstrategie van buitenplaats 
Kasteel Wijlre biedt buitenplaats Kasteel Wijlre een verscheidenheid 
aan publieksservices om de exploitatie van de buitenplaats te 
verstevigen. Deze services bestaan uit eten en drinken, ontvangsten, 
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rondleidingen en producten. Zo is er de mogelijkheid de verschillende 
ruimtes te huren voor vergaderingen en events, 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 2020 zijn wij begonnen met 
het aanbieden van picknicks in de tuin. Dit doen wij in samenwerking 
met restaurant Pauls in Wijlre. In totaal bestelde bijna 500 mensen een 
picknickmand. De mogelijkheid om te picknicken in één van de mooiste 
tuinen van Europa trok veel bezoekers die niet eerder de buitenplaats 
bezochten. De Telegraaf schreef: ‘je kunt er in alle rust dwalen door 
de beeldentuin, coronaproof picknicken in de appelboomgaard 
en je verliezen in nachtblauwe sterrenhemelschilderijen van Klaas 
Kloosterboer. Je hoeft niet meer naar het buitenland op vakantie’. 

Buitenplaats Kasteel Wijlre ontwikkelde in 2020 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 grafisch ontwerper Iris Houkes een tas en 
set postkaarten 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, chutneys en appelsap 
gemaakt van de appels van de boomgaard. In de komende jaren willen  
we dit productassortiment uitbreiden. 

  FONDSENWERVING EN SPONSORING 

Fondsenwerving heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer tot een 
volwaardig taakveld van stichting buitenplaats Kasteel Wijlre ontwikkeld. 
De buitenplaats wordt zowel structureel als projectmatig ondersteund 
door publieke en private fondsen en de overheid. 

Sinds 2019 ontvangt buitenplaats Kasteel Wijlre structurele subsidie 
van de Gemeente Gulpen-Wittem voor onze culturele programmering. 
Tevens draagt de gemeente bij aan het onderhoud van de tuin. Daar zijn 
wij de gemeente enorm erkentelijk voor. 

In 2020 is onze aanvraag voor toetreding tot de Culturele Infrastructuur 
2021 – 2024 van de Provincie Limburg gehonoreerd. Met deze 
structurele subsidie krijgt de buitenplaats een duurzame toekomst. 
De Provincie Limburg verstrekte in 2020 de buitenplaats tevens een 
projectsubsidie voor de tentoonstelling Conversations #2: Chaim van 
Luit & Jo Eyck en gaf een eenmalige bijdrage voor de tekorten die zijn 
ontstaan door de coronacrisis. 

Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft een programma voor particuliere 
schenkers en donateurs. Dit programma is voor Vrienden die eenmalig 
of meerdere jaren een donatie doen en Patronen die zich voor vijf 
jaar verbinden aan de buitenplaats. Samen met de schenking van 
de founders van de buitenplaats is dit een belangrijke financiële 
ondersteuning voor de exploitatie. Met een extra onlinecampagne en 
een activiteitenprogramma voor Vrienden heeft de buitenplaats in 2020 
ondanks de coronacrisis en langdurige sluiting haar vriendengroep weten 
te behouden. 
Het vriendenprogramma bestond in 2020 uit privérondleidingen 
door de kunstenaars Klaas Kloosterboer en Chaim van Luit en een 
welkomscadeau. Voor de Patronen werd een lunch in het kasteel en 
een lezing en rondleiding door beeldend kunstenaar Nathalie Brans 
georganiseerd. Zij maakte speciaal voor de Patronen een Risoprint van 
haar pinholefotografie van de buitenplaats. Daarnaast ontvingen de 
Vrienden en Patronen persoonlijke uitnodigingen voor de previews van 
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tentoonstellingen en hadden zij in het voorjaar, de zomer en herfst gratis 
toegang tot de kasteeltuinen en tentoonstellingen in het Hedge House en 
het Koetshuis.

Bureau voor landschapsarchitectuur Verbeek, is sinds 2017 sponsor 
van de buitenplaats. In 2020 werd het internationale meubelmerk Leolux 
eveneens sponsor van de buitenplaats. 

Partnership Elisabeth Strouven Fonds

Een bijzondere relatie heeft de stichting buitenplaats Kasteel Wijlre 
met het 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 Eyck 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 is 
verantwoordelijk voor de exploitatie van het landgoed, de culturele 
programmering van tentoonstellingen en projecten én het onderhoud van 
de Tuin. 
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  DE ORGANISATIE 

Bestuur en Raad van Toezicht 

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 
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. 

Brigitte Bloksma is directeur-bestuurder. Zij vervult daarnaast drie 
nevenfuncties: 
•  Kroonlid Raad voor Cultuur
•  Vicevoorzitter van de Commissie Collectie Nederland
•  Bestuurslid van het Jaap Harten Fonds.

De Raad van Toezicht bestond op 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. Per 
1 januari 2021 is de heer K. Donners de nieuwe voorzitter van de Raad 
van Toezicht en vervult de heer T. Lommen de functie van secretaris. De 
stichting nam afscheid van de heer J. Som. 

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.
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Teamopbouw 

  

De breedte van het inhoudelijke perspectief van buitenplaats Kasteel 
Wijlre wordt ook gedragen door het team. Allereerst door het team 
van veertig vrijwilligers van de buitenplaats. Zij zijn het hart van de 
buitenplaats en zorgen er als gastvrouwen en –heren samen voor dat de 
buitenplaats open is voor publiek. Zij leiden bezoekers rond en helpen bij 
de verschillende ontvangsten. 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 zijn er tevens 
twee projectmanagers die de tentoonstellingen en het randprogramma 
produceren en een administrateur. Vanaf begin 2021 is het team van de 
buitenplaats uitgebreid met een educatiemedewerker.

Directeur-Bestuurder
  
    

Project- 
managers  
(freelance) 

Educatie 
(freelance)
  

Vrijwilligers- 
coördinator, 
facility- en 
event- 
manager
(freelance) 

Administratie  
(freelance) 

Tuinman 

Vrijwilligersteam
*36 gastvrouwen/heren
*6 tuinvrijwilligers
*2 floormanagers  

D
e organisatie

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.

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. Vanaf 1 januari 2020 is de Raad van Toezicht 
van de buitenplaats vernieuwd. Vier nieuwe onafhankelijke leden zijn 
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 de Groot-Wijnands en Familie Eyck zullen als founders van de 
stichting buitenplaats Kasteel Wijlre betrokken blijven als adviseur en 
tevens worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergadering waarin de 
jaarbegroting en het activiteitenplan worden vastgesteld. 

In de statuten van stichting buitenplaats Kasteel Wijlre 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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Code Culturele Diversiteit 
 
Buitenplaats Kasteel Wijlre is er voor iedereen. Via concrete 
samenwerkingen, zoals met Vluchtelingenwerk en 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 
vraag gestuurde 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. 
Zowel qua gender (een evenwichtige presentatie van mannelijke en 
vrouwelijke kunstenaars), als qua achtergrond en leeftijd. De buitenplaats 
werkt samen en toont werk van jonge talenten die pas afgestudeerd 
zijn tot midcareer en oudere kunstenaars. Zo presenteerde we in 2020 
Klaas Kloosterboer (1959) gelijktijdig met het project van Chaim van Luit 
(1985) en Jo Eyck (1929). Zo traden drie verschillende generaties met 
elkaar in dialoog. 

De dynamiek van het verschil in werk- en levenservaring, levenswijze 
en herkomst maken dat de buitenplaats een plek is waar verschillende 
denkbeelden en visies mensen verbinden. De buitenplaats heeft de Code 
voor Culturele Diversiteit tevens geïmplementeerd in het bestuur van de 
stichting. De directeur-bestuurder is een vrouw (1980) en de Raad van 
Toezicht kent een evenwichtige verdeling in gender en leeftijd.  

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 

D
e organisatie

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 vaste 
medewerkers en freelancers de cao-richtlijnen voor Musea. 

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

Ook in 2020 volgden wij - ondanks de coronacrisis - de Fair Practice 
Code. Freelancers, kunstenaars, curatoren bleven aan ons verbonden 
en werden betaald volgens de geldende richtlijnen. Ook heeft de 
buitenplaats haar team van freelancers aan de organisatie verbonden 
weten te houden. 

Duurzaamheid

Buitenplaats Kasteel Wijlre wil op eenzelfde wijze omgaan met 
het landgoed als met haar bezoekers: duurzaam en zorgvuldig. De 
buitenplaats wordt dan ook op evenwichtige wijze geëxploiteerd. De 
balans tussen de culturele waarden (kasteel, koetshuis, het hedendaagse 
kunstpaviljoen Hedge House en de historische park- en tuinaanleg) en 
de ecologische waarden (zowel het landschappelijk geheel als de diverse 
flora en fauna op het terrein) worden zorgvuldig behouden. Voor de 
exploitatie van het landgoed maken we gebruik van kwaliteiten van het 
Gesamtkunstwerk. 

Het duurzame gebruik van het landgoed willen we in de komende vijf jaar 
verder ontwikkelen. Het verbruik van gas, water en licht is zowel in de 
historische als moderne gebouwen hoog, evenals de kosten die hiermee 
samenvallen. De energievoorziening vraagt in de komende jaren om een 
transitie. Wij zijn voornemens om samen met onze partners het verbruik 
van duurzame elektriciteit te vergroten. Een eerst stap is hiervoor in 2020 
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gezet. Er zijn gesprekken gevoerd met onder meer de Brandbrouwerij en 
de Gemeente Gulpen-Wittem over de toekomstmogelijkheden van een 
centrale en gedeelde energieopwekking. Op kleiner niveau hebben we 
onderzocht waar wij ons verbruik kunnen terugbrengen. Met de huidige 
voorzieningen bleek dit niet haalbaar. Bovendien is door de langere 
openingstijd van de buitenplaats en de groei van het team en het aantal 
bezoekers het water en gasverbruik in de afgelopen drie jaar gegroeid. 
Wij verwachten dat deze groei zal doorzetten.  

D
e organisatie
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  FINANCIËN

Het exploitatieresultaat over 2020 van de Stichting buitenplaats Kasteel 
Wijlre bedraagt negatief € 59.427. Het negatieve resultaat wordt deels 
ten laste gebracht van de bestemmingsreserve. De directe opbrengsten 
dalen met € 92.944 ten opzichte van 2019. 

Deze daling is gerelateerd aan de verminderde opbrengsten (€ 
68.49) uit ontvangsten en incidentele fonds- en sponsorbijdragen 
door de beperkingen inzake COVID-19 en de verschuivingen in 
het tentoonstellingsprogramma door de langdurige sluiting van de 
buitenplaats. 

In 2020 ontvingen wij een structurele subsidie van €19.000 van de 
Gemeente Gulpen-Wittem. Tevens draagt de Gemeente Gulpen-Wittem 
bij aan de onderhoudskosten van de historische tuin. Buitenplaats 
Kasteel Wijlre ontving in 2020 structurele financiële ondersteuning van 
de familie Eyck. Deze financiële bijdrage is bestemd voor de exploitatie 
van de stichting. Van het Elisabeth Strouven Fonds (eigenaar landgoed 
Kasteel Wijlre) ontving de buitenplaats een schenking gelijk aan het 
bedrag van de huur. De projectbijdragen van fondsen en overheden voor 
de tentoonstellingen bedroegen €15.000 van het Fonds 21, € 3.505 van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds en € 19.572 van de Provincie Limburg 
voor Conversations #2 – Chaim van Luit & Jo Eyck.

 

Bezoekers Fondsen &
Subsidies

Vrienden &
Patronen

2019 
€ 50.268

2019 
€ 323.575

2019 
€ 21.475

2020 
€ 50.827

2020 
€ 223.405

2020 
€ 18.970
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  VOORUITBLIK 

2021 belooft een jaar te worden waarin de wereld weer meer vrijheden 
krijgt en het culturele leven weer stap voor stap open mag. In 2021 zou 
de buitenplaats haar poorten openen op 6 maart maar helaas moeten we 
geduld hebben tot musea weer open mogen voor publiek. Zodra het kan 
staan er twee nieuwe tentoonstellingen en onze gastvrouwen- en heren 
klaar voor bezoek. 

De internationale groepstentoonstelling Spirit of Kindergarten in het 
Hedge House verbindt op speelse wijze het werk van de hedendaagse 
kunstenaars Francis Alÿs, Belen Uriel, Michel François, Otto Berchem, 
Eva Rothschild, David Renggli, Irma Cohen, Yonatan Vinitsky en Erwin 
Wurm met prominente vertegenwoordigers van het Minimalisme als Ad 
Dekkers, Bob Bonies en Donald Judd en de architecten Frank Lloyd 
Wright en Herman Hertzberger.

Kindergarten is een avantgardistische leermethode die ontwikkeld is door 
de Duitse opvoedkundige Friedrich Wilhelm Fröbel (1782-1852). Hij 
richtte rond 1840 een Kindergarten op; een tuin die de ideale omgeving 
was voor het kinderspel. De leermiddelen van Fröbel, waarvan een 
aantal afkomstig uit de collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum 
als vertrekpunt in de tentoonstelling is opgenomen, werden gekenmerkt 
door het gebruik van vormen en kleuren waaruit de natuur is opgebouwd. 
Fröbels gedachtegoed en beeld- en vormtaal is sindsdien van grote 
invloed geweest op kunstenaars, ontwerpers en architecten. 
 
Gelijktijdig presenteert beeldend kunstenaar Oscar Lourens in het 
Koetshuis de solotentoonstelling GREY MATTERS waarin de kleur grijs 
en zijn fascinatie voor verzamelingen centraal staat. Eerder ontwikkelde 
Lourens voor buitenplaats Kasteel Wijlre een route door de tuin. Op 
basis van het idee van de Cyanometer – een 18e eeuwse uitvinding om 
in 53 kleurenvakken verschillende blauwtinten van de lucht te meten 
– werd de Greyometer ontwikkeld om de grijsintensiteit te meten van 
verschillende objecten. Zo komen op de buitenplaats in 2021 vorm, kleur 
en ruimte samen. 

F
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In 2021 breiden wij ook het initiatief van picknicken in het park uit 
met een TO GO in het Koetshuis. Bezoekers kunnen hier terecht voor 
koffie of thee met vlaai, wijnen van onze buren uit Stokhem en gevulde 
picknickmanden. 

We kijken uit naar een prachtige zomer, najaar en (voor het eerst) winter! 
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BIJLAGE

datum medium titel auteur link

29-feb-2020 Binnenstebuiten redactie link

29-mrt-2020 L1 TV en Radio redactie link

24-feb-2020 Amsterdam FM Amsterdam FM Robert van Altena link

18-jun-2020 Museumtijdschrift Falen als doel-

bewust streven

Edo Dijksterhuis link

6-juli-2020 Villa D’Arte Zomerprogramma 

Buitenplaats Kasteel 

Wijlre

Claudia Koopman link

1-juli-2020 We like Art Klaas Kloosterboer redactie link

15-jun-2020 Telegraaf Falen hoort ook bij 

leven en kunst

Paola van de Velde link

Nr 2  

mrt-apr 2020

Museumtijdschrift Oversized (Klaas 

Kloosterboer)

redactie

WAF World Art 

Foundations

Kasteel Wijlre:  

Klaas Kloosterboer

link

1-mrt-2020 Chapeau Highlights: Act 

between sliding 

doors

Manon Berns

26-feb-2020 VIA Maastricht Kasteel Wijlre  

opent seizoen  

met twee expo’s

redactie link

https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/video/buitenplaats-wijlre-z-limburg
https://www.1limburg.nl/jo-eyck-overleefde-negen-maanden-quarantaine-1943
https://www.amsterdamfm.nl/springvossen-375-klaas-kloosterboer/
https://museumtijdschrift.nl/falen-als-doelbewust-streven/?mc_cid=dfd7a4e22b&mc_eid=64a2f0f6c4
https://www.villadarte.nl/magazine/zomerprogramma-buitenplaats-kasteel-wijlre/
https://mailchi.mp/welikeart/sema-bekirovic-3213596?e=30c9578fc9
https://www.telegraaf.nl/entertainment/1261976463/falen-mag-van-klaas-kloosterboer
https://www.worldartfoundations.com/kasteel-wijlre-klaas-kloosterboer/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Whats_on&utm_medium=email
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200221_00148673/kasteel-wijlre-opent-seizoen-met-twee-expo-s


buitenplaats 

buitenplaats 

K
A

S
TE

E
L W

IJLR
E

estate

     pagina 31     pagina 31

21-aug-2020 Nu te Zien! Klaas Kloosterboer 

in Kasteel Wijlre

Bart Rutten link

30-aug-2020 Mister Motley Hoe lang tijd kan 

duren - Klaas 

Kloosterboer en 

Chaim van Luit in 

Kasteel Wijlre in 

Kasteel Wijlre

Iris van der Zee link
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https://www.avrotros.nl/nu-te-zien/gemist/detail/item/klaas-kloosterboer-in-kasteel-wijlre-21-08-2020/
https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/hoe-lang-tijd-kan-duren-klaas-kloosterboer-en-chaim-van-luit-kasteel-wijlre 
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colofon
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  COLOFON

  Tekst
Brigitte Bloksma

  Fotografie 
Peter Cox 
Gert-Jan van Rooij
Chaim van Luit
tegenboschvanvreden  
Meessen de Clercq

  Ontwerp
Studio Maarten Kanters
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buitenplaats 
Kasteel Wijlreweg 1
6321 PP Wijlre
the Netherlands
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+31 43 450 2616
info@kasteelwijlre.nl 
kasteelwijlre.nl


