Stichting landgoed Scherpenzeel stelt zich tot doel behoud en ontwikkeling van landschap, natuur en cultuurhistorie op en om de particuliere landgoederen gelegen rond Scherpenzeel, alsmede het bevorderen van de samenhang tussen deze landgoederen als historische, ecologische en ruimtelijke eenheid.
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Belangrijkste activiteiten in 2017:
1) Meer-jaren educatief project Van Luchtkasteel tot Dassenburcht,
2) Afronding Fase I Project Park Scherpenzeel (voor een belangrijk deel
rijksmonument), en subsidievaststelling door de Prv. Gelderland,
3) Activiteiten die de betrokkenheid van de aangesloten
landgoedeigenaren bij de stichtingsdoelstellingen bevorderen.
Ad 1)
Van Luchtkasteel tot Dassenburcht is een educatief programma voor alle
leerlingen uit het basisonderwijs. Particuliere landgoedeigenaren nodigen
basisscholen uit de nabije omgeving uit voor buitenlessen, waarin de
leerlingen
kennis maken met de natuur op- en de cultuurhistorische waarde van het
landgoed. (www.vltd.nl)
In 2017 werden opnieuw met een grote groep vrijwilligers in voor- en najaar
lessen verzorgd voor alle vier basisscholen in Scherpenzeel - met behulp van
het lesmateriaal van de VLTB. De vrijwilligers worden vooraf opgeleid. Om de
kosten van deze activiteiten te dekken werd ook in 2017 van de
deelnemende scholen een bijdrage geïnd. De vrijwilligers ontvangen voor dit
werk geen vergoeding. Benudine Feber is contactpersoon voor SLS. Ria van
de Bor doet de coördinatie met scholen en vrijwilligers en Joan en Albert
Patijn ontvangen de groepen in oktober op Lambalgen in de Fruitschuur voor
de les cultuurhistorie en familiegeschiedenis.
Ad 2)
Fase I van het door de Stichting in 2011 geëntameerde project Park
Scherpenzeel (restauratie en revitalisering van het gedeeltelijk
rijksmonumentale Park Huis Scherpenzeel) is in 2017 afgerond. Na
verrekening met de deelnemers, met name de Stichting Geldersch
Landschap en Kasteelen (www.glk.nl), is voor 1 juli de eindafrekening
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ingediend bij de Provincie Gelderland. De subsidie is door de provincie
vastgesteld conform de oorspronkelijke aanvraag (looptijd 2014 t/m juni
2017), waar wij heel blij mee zijn. In 2018 zal de draad weer worden
opgepakt en zullen samen met GLK enkele deelprojecten uit het Masterplan
Park Scherpenzeel worden aangepakt.
Ad 3)
Er vonden in 2017 vier bestuursvergaderingen plaats: 23 maart, 19 juni, 30
augustus en 22 november.
Agendapunten o.m. Certificering Natuurbeheer, opvolging stichtingsbestuur,
Werkplan en begroting SLS, en voorbereiding diverse activiteiten.
Op 20 september werd samen met de historische vereniging Oud
Scherpenzeel een informatieve fietstocht georganiseerd voor B&W en
Raadsleden van Scherpenzeel. Thema’s: lanenstructuur in het buitengebied,
en ‘wederopbouw’.
Op 11 oktober organiseerde de Stichting het jaarlijkse uitje voor de
vrijwilligers en de medewerker beheer. Het gezelschap werd bijzonder
gastvrij ontvangen op collega-landgoed “Linschoten”.
Op 22 oktober organiseerden de aantredende stichtingsbestuurders (z.g. “de
jongeren”) de jaarlijkse “Van Naamendag” voor de familie/eigenaren. De
jonge kinderen maakten een huifkartocht, en de eigenaren wisselden
informatie uit over de stand van zaken op de diverse bezittingen n.a.v. een
viertal pitches.
NB Het bijgaande financiële verslag 2017 is onderdeel van dit jaarverslag.
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