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                        stichting 

Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen 

Activiteitenverslag 2021 en –plan 2022   

2021 Heeft zich ook bij onze stichting gekenmerkt door de coronapandemie. Hierdoor zijn een aantal 

activiteiten en openstellingen; o.a. Open Monumentendag, Kinderkerst Wandeling helaas komen te 

vervallen.  

Op het laatste moment hebben er rond de zomer van 2021 wel een aantal activiteiten kunnen 

doorgaan; “De nieuwe wereld” 7 juli – 8 augustus. Het publiek kreeg bij de kleinschalige coronaproof 

ontmoetingen (ca. 30 personen) de tijd en de ruimte om kunst, natuur, klanken én elkaar offline te 

ontmoeten in een natuurlijke omgeving. Daarnaast hebben de Historische Rondwandelingen tussen 14 

augustus en 4 september elke zaterdagochtend weer plaats kunnen vinden.  

 

Gelukkig hebben we ook afgelopen jaar heel veel plezier ervaren van onze vaste en uitgebreide groep 

vrijwilligers* wat voor ons als stichting een rijkdom is! De vrijwilligers hebben, coronaproof, weer zeer 

veel werk verricht. 

 

Groenbeheer:                                                                                                                    

De afgelopen jaren heeft het bestuur van de stichting het parkherstel conform het Beheerplan 

Buitenplaats Calorama uitgevoerd. Het doel van het beheerplan is de instandhouding van de 

cultuurhistorisch waardevolle aanleg. Het beheerplan is door de Minister van EL&I en de Minister van 

OCW passend verklaard voor de verzekering van het behoud van de historische tuin- en parkaanleg.   

In het voorjaar van 2018 is door de Gemeente Noordwijk, het Cluster Duin- en Bollenstreek en de 

Stichting Calorama een overeenkomst getekend met betrekking tot de restauratie en herinrichting van 

de historische parkaanleg van Calorama. Met subsidie van provincie, waterschap, gemeente en een eigen 

bijdrage is de restauratie van het park in de periode 2018-najaar 2020 (2021?) gerealiseerd. 

Uitvoering 2021 

Na een aantal jaren van restauratie en herinrichting van het park was het dit jaar zaak om op een 

doordachte wijze een onderhoudsplan voor het park uit te werken en te gaan uitvoeren. Samen met de 

vrijwilligers die voor een groot deel de rozentuin onder hun hoede hebben genomen, regie en uitvoerende 

werkzaamheden van de heer Henk van Duijn en het bedrijf Meyland Monumentaal Groen zijn we in staat 

het park en haar tuin goed te onderhouden.  

Door de redelijk natte zomer hebben wij dit jaar veel minder hoeven sproeien en water geven dan het 

voorgaande jaar. Dat resulteert in het feit dat we in 2022 minder aan herplanting hoeven te doen. 

 

Wat we dit jaar op sommige plekken gaan herstellen is de heg rond de vijver bij de Duiventil. Eind 2020 

hebben we via de erfgoedtafel Landgoederenzone een provinciale subsidie ontvangen om in 2021 de 

brug naar de menagerietuin te reconstrueren naar ontwerp van Stichting In Arcadië.  De reconstructie 

is gebaseerd op voorafgaand historisch onderzoek. Medio december 2021 is de nieuwe brug geplaatst. 

De bestaande authentieke wordt op sommige plekken weer hersteld.  

Gebouwenbeheer: 

Enkele gebouwen hadden en hebben te maken met achterstallig onderhoud. Om dit op een goede en 

projectmatige manier te kunnen herstellen zijn er in 2020 veel voorbereidende werkzaamheden 

uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden hadden betrekking op specialistisch onderzoek 

(houtconstructies, verfsystemen, pleisterwerk maar ook het maken van bouwtekeningen).  



Huis Calorama  Gooweg 21  2201AX   Noordwijk-Binnen   www.Calorama.nl  info@calorama.nl.nl   06-53788774 
 

O.b.v. de diverse onderzoeken is er een restauratie/uitvoeringsbestek geschreven en zijn er diverse 

aanneemsommen aangevraagd. Medio Q1/2021 zijn we gestart met de uitvoering van het groot 

onderhoud van het. Hoofdhuis, Aanbouw, Garages en het Koetshuis. De theekoepel is tevens 

geschilderd en ook gebruikt als onderdeel van de kleuropstelling voor het Hoofdhuis. 

Medio november 2021 hebben de aannemers en schilders hun laatste werkzaamheden afgerond en zijn 

de steigers afgebroken.  

Tevens zijn er bouwkundige werkzaamheden verricht aan de Rozemarijn - slopen/verwijderen van 

zoutuitbloei in stucwerkwanden van de begane grond, schilderwerk van de meeste binnenwanden, 

scheurherstel van enkele wanden, reparatie houtrot in enkele buitenkozijnen, compleet herstel van de 

buitenvluchttrap, nieuwe wc-deuren en reparatie van enkele hemelwaterafvoeren - gedurende de 

maanden november en december ivm de verhuur van een gedeelte van dat gebouw per 1 januari in 

2022.  

Verrichte werkzaamheden gedurende het groot onderhoud: 

Hoofdhuis 

Voor ca. 75% is al het buitenstucwerk vervangen door een ademend stucwerk.  

Schilderen van buitengevel met eveneens een ademende minerale verf 

Herstellen en of vervangen van 33 muurankers 

Herstellen of deels vervangen van houten kozijnen 

Herstellen of deels vervangen van de houtenluiken 

Herstellen rolluiken en rolluik kasten 

Aanbrengen van zinken HWA en dito “overstort” bakken 

Herstellen en vervangen deel dakbeschot wegens houtrot 

Aanbrengen van dakisolatie tevens waterkering 

Vervangen en isoleren bovenste (attic) gevel voorkant huis in verband met zwamvorming. 

Aanbrengen van een waterafvoerbak in het maaiveld voor de serre 

Deels herstellen gootklossen achtergevel van het huis 

Vervangen van dubbel glas naar Ruysdaelglas (gelamineerd) in de salondeuren 

Opnieuw opmetselen en stuccen bovenganggevel achterzijde van het huis. 

Restaureren plafond in de salon 

Deels vervangen lood- en zinkwerken 

Restaureren van muurornamenten voorgevel 

 

Aanbouw 

Aanbrengen nieuw zinken roevendak  

Geheel restaureren en renoveren van het balkon 

Herstellen of deels vervangen van de houtenluiken 

Herstellen of deels vervangen van het bestaande gevelstucwerk 

Aanpassen overkapping boven voordeur 

Deels vervangen lood- en zinkwerken 

Schilderen van buitengevel 

Herstel verwarmingselementen 

 

Koetshuis 

Alle dakpannen (Oegstgeester en kruispannen) van het dak tbv uitsorteren kapotte pannen/niet 

passende pannen/ kruispannen vervangen door Oegstgeester pannen. 

Waterkerende folie aanbrengen. 

Bestaande dakvensters vervangen door minder opvallende en beter isolerende vensters. 

Al het houtwerk van kozijnen, ramen, deuren, gootbetimmeringen en dakrandornamenten nagelopen, 

hersteld en geschilderd. 

Alle stalen ramen nagelopen, hersteld en geschilderd. 

Metselwerkscheuren en steenontbrekeingen hersteld en opnieuw gevoegd. 
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Theekoepel 

Houtwerk is plaatselijk hersteld en daarna is de koepel geheel opnieuw geschilderd  

 

Garages 

De stucgevels aan de parkzijde zijn opnieuw geschilderd. 

Alle houten kozijnen, ramen en deuren, alsmede de gootomtimmeringen, aan de parkzijde zijn 

geschilderd. 

Deels vervangen lood- en zinkwerken. 

In Garage 2 zijn ook de binnenmuren ontdaan van zoutuitbloei en opnieuw gestuct en geschilderd 

 

Autocollectie:                                                                                                                   

De autocollectie is door de heer baron Taets van Amerongen van Renswoude ondergebracht in de 

stichting en dient overeenkomstig de opdracht van de heer baron Taets van Amerongen van 

Renswoude, blijvend deel uit te maken van het Landgoed. Ten behoeve van het beheer zijn enkele 

(onderhouds)reparaties uitgevoerd. De auto’s verkeren in uitstekende staat en zullen met regelmatig 

onderhoud en geregeld gebruik een belangrijk onderdeel van de collectie blijven vormen. Diverse 

auto’s uit de collectie zijn ook afgelopen jaar verschillende malen om niet ter beschikking gesteld. 

 

Bestuur: 

In 2021 hebben 14 Bestuursvergaderingen plaatsgevonden waarvan 3 in aanwezigheid van de Raad 

van Toezicht.  

 

Financiën: 

De stichting belegt het vermogen om te voldoen aan de in de statuten bepaalde doelstelling en in het 

beleidsplan en begroting genoemde bestedingen. Het vermogensbeheer is door de stichting uitbesteed 

aan 3 externe vermogensbeheerders. De beleggingen hebben conform de bijbehorende benchmarks in 

2021 goede resultaten geboekt.  

Om de kosten van de exploitatie dekkend te kunnen houden zal het landgoed in Noordwijk vanaf 2021 

beperkt worden geëxploiteerd. Hiervoor is de stichting in 2021 aangemerkt als onderneming in de zin 

van de omzetbelasting.  De opbrengsten van de exploitatie dienen ter financiering, renovatie en 

onderhoud van het landgoed. De instandhouding van het landgoed in Renswoude wordt grotendeels 

gedekt door pachtinkomsten en verkregen subsidies. 

 

Vooruitblik 

In het eerste kwartaal van 2022 heeft de effectenbeurs als gevolg van oplopende rente, inflatie en de 

oorlog in Oekraïne een flinke veer gelaten. Dit heeft ook de beleggingsportefeuilles van stichting 

Calorama geraakt. 

 

Vrijwilligers*:                                                                                                                   

Tot ons grote genoegen hebben wij ervaren dat plaatselijke organisaties en individuen bereid zijn 

geheel vrijwillig samen te werken aan o.a. het onderhoud in de tuin en het park.  

De vrijwilligers hebben ook dit jaar met hart en ziel geholpen bij al het parkonderhoud op landgoed 

Calorama. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het zagen en kloven van een aantal 

gekapte bomen tot openhaardhout. Er zijn vuilcontainers vol o.a. kleefkruid en ander onkruid gewied. 

Voor de rozentuin, de sierperken rondom het grote huis en het eiland met de duiventil (en de vijver) is 

ook veel aandacht geweest; er is uren werk in alles gaan zitten.  

Het is hartverwarmend hoe enthousiast en medelevend deze vrijwilligers onze stichting v.u. hun eigen 

kracht ondersteunen. Dankbaar zijn wij voor de inzet van onze “tuinbaas”, Henk van Duijn, die onze 

vrijwilligers niet alleen bijstaat met hun vragen rond het onderhoudswerk in het park, maar dit jaar 

ook een praktische workshop rozenknippen/ -onderhoud winterklaar maken heeft verzorgd.  
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Daarnaast vraagt de aansturing van de vrijwilligers ook om de inbreng van op buitenplaatsen ervaren 

hoveniers. De vrijwilligers waarmee op regelmatige basis wordt samengewerkt zijn Het Wellant College 

(deze hoveniersopleiding is nagenoeg wekelijks werkzaam op Calorama waarbij Calorama geldt als 

opleidings- en examenlocatie), Kunstklank, Hein Verkade, “Schoffelclub” Kunstklank, De Oude 

Dorpskern en nog vele anderen.  

Evenementen/openstellingen:                                                                                          

In het afgelopen jaar hebben door de Coronapandemie helaas minder activiteiten met kleine/grotere 

gezelschappen en besturen op Calorama plaatsgevonden. Bij de activiteiten die wel hebben plaatst 

gevonden, hebben wij ons geconformeerd aan de richtlijnen van de RIVM.  

 

Evenementen 2021 

• DE NIEUWE WERELD ZOMER | 8 juli t/m 8 augustus 2021 

• Historische rondwandelingen | aug/sept 2021 

Terugkerende openstellingen en voorstellingen; Open Monumentendag, de sterfdag van St Jeroen en 

de hierbij behorende Ommegang op het Landgoed/Jeroensveld, de kinderkerst wandeling, historische 

rondwandeling hebben door de Coronapandemie niet kunnen plaatsvinden.  

Toch kan gezegd worden dat Calorama, na decennialang afgesloten te zijn geweest voor het publiek, 

steeds meer in het culturele leven wordt opgenomen.  

Media & Website:       

In 2021 is onze website wederom “up to date” gehouden met inachtneming van de voorwaarden die 

gelden voor een ANBI Stichting. Alle werkzaamheden, publicaties, activiteiten ed. worden op deze site 

actueel in beeld gebracht. Daarnaast heeft het bestuur een Instagram en facebookaccount 

aangemaakt.  

 

Interieur/aankopen/bruiklenen:                                                                                           

De collectie van meubels, serviezen en zilveren gebruiksvoorwerpen, die al eeuwen aan Calorama zijn 

verbonden, verkeren in een redelijk tot voldoende staat (als gevolg van te hoge temperaturen en te 

droge luchtcondities binnenshuis). Enkele kleine restauraties daargelaten zijn hiervoor geen 

investeringen noodzakelijk.  

 

ANBI:     

De dagelijkse immateriële maatschappelijke productie van Stichting CET is substantieel maar blijkt niet 

uit de financiële verslaglegging/ en staat los van baten en lasten. Als niet-financiële baten worden elke 

dag rust, ruimte, beleving, CO2 binding en biodiversiteit van flora en fauna ‘geproduceerd’ in onze 

NSW-gerangschikte bossen, natuur en landschap te Renswoude en in de parkaanleg van Calorama te 

Noordwijk. 

De belevingswaarde van de medemens wordt mede gediend door de kwalitatieve openstelling van 

Calorama en de NSW-rangschikking van een aanmerkelijk deel van onze bossen, natuur en landschap 

te Renswoude. 

Gelet op het aantal openstellingen en de culturele en educatieve activiteiten alsmede de 

toekomstplannen staat Calorama in de publieke belangstelling. Dit zal door het Bestuur verder 

zorgvuldig worden uitgebouwd met zowel wisselende activiteiten als steeds terugkerende 

evenementen.  

Het grote voordeel van de buitenplaats Calorama is dat het een belangrijke rol heeft gespeeld in 

diverse perioden, zowel rond St. Jeroen als in de kruiden- en bollenteelt, beide zaken die de historie 

van Noordwijk-Binnen hebben bepaald.   
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Renswoude:  

Beheersysteem 

In 2019 is het digitale beheersysteem voor de NSW-gronden in Renswoude opgeleverd. Dit digitale 

systeem, genaamd Betula beheer, helpt het stichtingsbestuur de natuurterreinen op een goede, 

eenvoudige en efficiënte manier te beheren. De nadruk in het beheer ligt op het behoud en herstel van 

de natuurwaarden. In 2021 is het systeem verder ingevuld. 

Via het beheerprogramma wordt het inplannen, bijhouden en verantwoorden van beheermaatregelen 

eenvoudiger. Met behulp van duidelijke kaarten en overzichtelijke tabellen is er snel inzicht in het 

beheer. Het beheersysteem zal tevens vanaf 2022 gebruikt gaan worden voor de verantwoording van 

beheersubsidies in het kader van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer. Naar 

verwachting zullen in 2022 ook de agrarische gronden in het systeem worden ingevoerd.  

 

Monitoring 

In 2018 is er in opdracht van de provincie Utrecht een flora en fauna inventarisatie uitgevoerd op 

landgoed Wagensveld-Daatselaar. De uitkomsten van dit onderzoek onderstrepen de grote 

natuurwaarden van het landgoed. Zo zijn er onder andere 16 soorten libellen aangetroffen, zes soorten 

sprinkhanen (waarvan van twee soorten Wagensveld-Daatselaar de enige vindplaats in de provincie 

Utrecht is), acht soorten vlinders, levendbarende hagedis, heidekikker, kleine watersalamander en das. 

Onder de flora zijn de vleesetende planten kleine zonnedauw, ronde zonnedauw, wilde gagel, 

akkerviooltje, waterviolier etc.. Voor een volledig overzicht zie www.provincie-

utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/flora-fauna/resultaten/. De eigen monitoring wordt middels 

de jaarlijkse verantwoording in het kader van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 

bijgehouden. Opvallende resultaten zijn de uitbreiding van de heide door het kleinschalig beheer, de 

uitbreiding van de gagelstruwelen door het jaarlijks verwijderen van opslag en de toename van de 

kleine en ronde zonnedauw (vermoedelijk als gevolg van de droge zomer). 

Op 4 oktober 2020 is het centrale deel van het landgoed geïnventariseerd op mossen.  

 

In het kilometerhok waarin dit deel ligt zijn eind september 2020 61 soorten mossen opgenomen Bij de 

inventarisatie op 4 oktober 2020 totaal zijn 52 soorten mos aangetroffen op Wagensveld. Onder de 52 

waargenomen soorten zijn 15 soorten niet eerder opgegeven voor dit kilometerhok in de Nationale 

Databank Flora en Fauna. De aanbevelingen uit de inventarisatie voor het beheer zijn opgenomen in 

het werkplan voor de komende jaren.  

 

Heideherstel 

Op landgoed Wagensveld-Daatselaar zijn sinds 2017 diverse natuurprojecten opgestart en afgelopen 

jaar voortgezet. Hierbij valt te denken aan: het kleinschalig en handmatig verschralen van een met 

pijpenstrootje dichtgegroeid heideveld. Met het handmatig 2x per jaar maaien en afvoeren van het 

gras verschraalt de bodem en herstelt de heide zich boven verwachting goed en snel.  

In 2019 is door Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen gestart met het opstellen van een 

investeringsplan voor het herstel van een heideterrein. 2020 is gebruikt om met de provincie te 

overleggen en nader onderzoek te doen naar de door de provincie aangewezen bosgroeiplaatsen en 

oude boskernen. In 2021 is het investeringsplan /subsidieaanvraag voor het heideherstel van ruim 2.5 

hectare heide gecombineerd met het herstel van een schaapsdrift bij de Provincie Utrecht ingediend 

 

Amerikaanse vogelkers 

In een aantal bosvakken is sprake van veel opslag van Amerikaanse vogelkers. De Amerikaanse 

vogelkers is een agressieve exoot die het zeer goed doet in Nederland en andere bomen en heesters 

verdringt wat leidt tot verlies natuurwaarden en biodiversiteit. In 2018 is een begin gemaakt met een 

vaksgewijze de prunusbestrijding. Inmiddels wordt al drie jaar met succes deze prunus bestreden. Dit 

zal ook in 2022 worden voortgezet. 
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Project Luchtkwaliteit meten Regio Foodvalley 

In dit onderzoek van de Universiteit Utrecht krijgt de Regio Foodvalley krijgt een fijnmazig meetnet 

voor ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht maken hiermee 

de luchtkwaliteit in de Regio Foodvalley inzichtelijk. Hiermee wordt onder andere het effect van de 

veehouderij op de lokale luchtkwaliteit onderzoeken. Het onderzoek maakt deel uit van het thema 

Toekomstbestendige Landbouw binnen de Regio Deal Foodvalley. De stichting heeft zich in 2021 

aangemeld voor dit project. Naar verwachting wordt in het voorjaar 2022 op Landgoed Wagensveld 

meetapparatuur geplaatst op ammoniek, fijnstof en stikstofdioxide te meten. Voor meer informatie zie 

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regio-deal/actueel/fijnmazig-meetnet-geeft-inzicht-in-

lokale-luchtkwaliteit 

 

Klimaatbos 

Eind 2018 is stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen benaderd in het kader van een 

jubileumactie van Florius (hypotheekmerk van ABN AMRO). Florius had budget beschikbaar gesteld om 

te besteden aan een landgoedpilot in het kader van natuurherstel. Landgoed Wagensveld heeft zich 

hiervoor begin 2019 aangemeld en een projectvoorstel geschreven. In 2020 is stichting Calorama-

Everwijn-Taets van Amerongen uitgekozen uit meerdere landgoederen als het ‘winnende’ project voor 

de jubileumactie. 

Het project houdt in dat op Wagensveld in 2020 ruim 1.3 ha. terrein (deels naaldhoutproductie en 

deels begroeid met de sterk woekerende exoot Amerikaanse vogelkers schoon is gemaakt. In januari 

en februari 2021 is dit terrein met de enthousiaste hulp van medewerkers van Florius opnieuw 

ingeplant met ruim 3.000 stuks inheemse loofsoorten (bomen en heesters). 

 

Bloemrijk grasland/ wildakkers 

Om ook de insecten en de verdere biodiversiteit verder te stimuleren zijn in 2021, wederom op 

Wagensveld twee akkers met bloemrijk graszaad ingezaaid. Dit zal in 2022 worden gecontinueerd. In 

2020 is er specifiek op deze akkers vogels geïnventariseerd. De gegevens waren bij het opstellen van 

dit jaarverslag nog niet beschikbaar. 

 

Natuurbeheer 

In 2019 heeft Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen een beheervergoeding aangevraagd 

voor het natuurbeheer op Landgoed Wagensveld-Daatselaar in de regeling Subsidieverordening Natuur 

en Landschapsbeheer (SNL). Hiertoe is door de stichting in 2019 een individueel kwaliteitshandboek 

conform de normen van stichting Part-Ner (certificering particulier natuurbeheer) opgesteld. Dit 

kwaliteitshandboek voor Wagensveld bevat een inventarisatie van de natuurbeheertypen op de 

gronden van de stichting volgens het Natuurbeheerplan van de Provincie Utrecht.  

 

In totaal betreft het 22 percelen verdeeld over 5 beheertypen (o.a. bos, heide, ven en zoete plas) met 

een totale oppervlakte van 39,08 ha. Per perceel zijn de beheerdoelen en beheermaatregelen 

vastgelegd. 

De stichting heeft zich aangesloten bij het Natuurcollectief Utrecht Oost. Het Natuurcollectief heeft de 

aanvraag verzorgd. De certificering is in 2019 in behandeling genomen. In 2020 heeft Stichting 

Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen het certificaat gecertificeerd natuurbeheerder ontvangen. 

In 2021zijn een groot aantal beheermaatregelen uitgevoerd volgens het kwaliteitshandboek. Dit betreft 

onder andere eiken vrijstellen, prunusbestrijding, opslag rond vennen verwijderen etc. De 

werkzaamheden zijn door de stichting in samenwerking met Blaauwendraat Landschapsverzorging 

uitgevoerd.  

In overleg met de Provincie Utrecht zijn in 2021 enkele bospercelen die op het Natuurbeheerplan als 

“droog productiebos” geregistreerd zijn omgezet naar “natuurbos”, Dit betekent dat in het beheer 

natuurwaarden uitgangspunt voor het beheer gaan vormen.  
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Agrarisch natuurbeheer 

In 2019 heeft Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen een beheervergoeding aangevraagd 

voor het agrarisch natuurbeheer op Wagensveld in de regeling Subsidieverordening Natuur- en 

Landschapsbeheer 2017 (SNL). De stichting heeft hiertoe een beheerovereenkomst gesloten met het 

Agrarisch Natuur Collectief Utrecht Oost. Het Agrarisch Natuur Collectief Utrecht Oost heeft de 

aanvraag verzorgd. Hiertoe is voor Wagensveld in 2019 een inventarisatie van de natuurbeheertypen 

op de gronden van de stichting volgens het Natuurbeheerplan van de Provincie Utrecht opgesteld. In 

totaal betreft het 54 verschillende agrarische landschapselementen variërend van hakhoutbosjes, 

solitaire bomen, knotbomen, houtwallen en houtsingels. Per element zijn de beheerdoelen en 

beheermaatregelen vastgelegd voor de komende jaren. Agrarisch Natuur Collectief Utrecht Oost is 

gecertificeerd. Door de beheerovereenkomst valt Stichting Calorama -Everwijn-Taets van Amerongen 

onder deze certificering. 

Die werkzaamheden betreffen onder andere onderhoud aan houtwallen, snoeien solitaire bomen in het 

landschap, afzetten knotbomen etc.. De werkzaamheden zijn door de stichting in samenwerking met 

Blaauwendraat Landschapsverzorging uitgevoerd. 

In overleg Agrarisch Natuur Collectief Utrecht Oost zijn de werkzaamheden uitgebreid waarbij het 

beheer van de houtwallen onder een “zwaarder” beheerpakket komt te vallen. Dit betekent dat de 

houtwallen in een vaste cyclus van ca. 8 jaar afgezet worden wat natuurwaarden en het landschap ten 

goede komt. 

 

Houtwallen 

In 2021 is er overleg geweest met het Agrarisch Natuur Collectief Utrecht om enkele houtwallen op het 

landgoed Wagensveld te herstellen via de subsidieregeling Instandhouding Kleine 

Landschapselementen. Naar verwachting zullen in 2022 twee houtwallen hersteld worden (in totaal 

ruim 2000m2 met een kleine 1000 stuks nieuwe aanplant).  

 

Contacten met Gemeente(n): 

Een goede samenwerking met de Gemeente Noordwijk is noodzakelijk om onze doelstellingen (zie 

financieel beleidsplan) te kunnen realiseren. Om deze reden hecht het bestuur van de stichting aan een 

goede relatie met het Gemeentebestuur.  

Concrete aktiepunten/ activiteitenplan 2022 

1. Plannen om de exploitatie (beperkte openstelling voor publiek en bijeenkomsten) van het 

gehele landgoed Calorama uit te breiden, met name het gebruik van de Rozemarijnschuur, zal 

worden vastgelegd in een businessplan voor de komende drie jaar en de uitvoering ter hand 

genomen; 

2. Herstellen toegangsbrug Gooweg 33; 

3. Herstellen straatwerk rond Theekoepel; 

4. Onderzoek restauratie programma antiekmeubilair;  

5. Aanvragen subsidie t.b.v. onderzoek Kruiden Herbarium door Naturalis; (boekherstel?) 

6. Herstel van twee houtwallen op landgoed Wagensveld. In 2022 zal naar verwachting het 

investeringsplan voor het herstel van een natte heideterrein op Landgoed Wagensveld-

Daatselaar; afplaggen ca. 2.3 Ha grond, worden afgerond waarna in het najaar van 2022 het 

herstel van de heide met subsidie van de Provincie Utrecht zal worden uitgevoerd.  

7. Restant herstel Rozemarijn - buitengevelstucwerk, buitenschilderwerk houtconstructies, hwa's. 

8. Hoofdhuis, schilderwerk binnenzijde buitenkozijnen. 

9. Verwijderen zoutuitbloei binnenzijde buitenmuren en binnenmuren begane grond in de Aanbouw 

en herstel van het stucwerk van die muren.  

 

Noordwijk, juni 2022 


