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Inleiding

De Stichting Erfgoed Ten Goye is opgericht op 6 december 2017 door de drie huidige
bestuurders. De stichting stelt zich ten doel om bij te dragen aan
1.
het bekend maken van de geschiedenis van dit belangrijke kasteel en zijn bewoners
bij een breed publiek en
2.
het bevorderen van de toegankelijkheid van het voormalige kasteelterrein Ten Goye
in ’t Goy (gemeente Houten) voor alle belangstellenden.
Na vier eeuwen gebruik als boomgaard werden op het kasteelterrein eind 2017 de laatste
fruitbomen gerooid; de exploitatie van de boomgaard was niet langer rendabel. Nu het
terrein braak ligt wordt aan de contouren in het landschap zichtbaar waar vroeger de toren
en het grote kasteel gestaan hebben. De voormalige slotgrachten zijn terug te vinden in het
nog steeds bestaande slotenpatroon. Dit biedt ons de kans om voor het eerst in eeuwen
belangstellenden te laten zien en ervaren waar in met name de 13e en 14e eeuw belangrijke
geschiedenis is geschreven en waar de machtsverhoudingen voor de hele regio werden
bepaald en bestreden.
Het hele kasteelterrein heeft de beschermde status van rijksmonument. Dat betekent onder
meer dat er met goedkeuring van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een
inrichtingsplan zal worden uitgevoerd, dat de bescherming van de ondergrondse resten van
het kasteel garandeert en ons tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om, met toestemming en
medewerking van de eigenaar, het terrein regelmatig open te stellen voor bezoekers. Zo
willen wij een belangrijk maar nog onbekend onderdeel van de regionale geschiedenis
vertellen en laten zien aan iedereen die daar belangstelling voor heeft.
In dit beleidsplan beschrijven wij in grote lijnen hoe wij deze ambitie de komende jaren
verder willen realiseren. Die plannen zijn uitdagend en belangrijk maar het echte verhaal en
het echte kasteelterrein zijn natuurlijk veel interessanter: daar doen we het allemaal voor.
Iedereen die dat met ons eens is willen wij de komende tijd graag ontmoeten en spreken.
Hopelijk tot snel dus!

Houten, 18 januari 2021
Louis Zijderveld,
voorzitter Stichting Erfgoed Ten Goye
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1.

Doelstelling, ambitie en prioriteiten

In de statuten van de Stichting staat de doelstelling vermeld:
artikel 2, lid 1 De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de bekendheid met de
geschiedenis, de toegankelijkheid en de beleefbaarheid van het voormalige kasteelterrein
van toenmalig kasteel Ten Goye aan de Wickenburghseweg in ’t Goy (gemeente Houten), dit
in de ruimste zin van het woord.

Het is onze ambitie om de geschiedenis van kasteel Ten Goye en zijn bewoners op de locatie
zelf te laten zien en te vertellen. Om dat mogelijk te maken stellen wij vijf prioriteiten, die
elk in fasen gerealiseerd zullen worden.
•

De eerste prioriteit is het fysiek toegankelijk maken van het gehele kasteelterrein en het
zichtbaar maken van de herkenbare historische elementen in het landschap.

•

De tweede prioriteit is het verzamelen en delen van kennis over de geschiedenis en de
nog aanwezige en zichtbare kenmerken in het landschap.

•

De derde prioriteit is het verwerven van inkomsten om de geformuleerde ambities te
kunnen realiseren.

•

De vierde prioriteit is het vinden en binden van vrijwilligers.

•

De vijfde prioriteit is het verbinden van de opgedane kennis aan de locatie en de
geschiedenis zichtbaar maken.

In de tijd zullen deze vijf fasen elkaar deels opvolgen en deels overlappen.
In paragraaf 2. wordt beschreven hoe wij deze prioriteiten om willen zetten in concrete
activiteiten.
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2.

Huidige situatie, activiteiten en planning

2.1

Huidige situatie

Er zijn relaties gelegd met deskundigen die meer informatie hebben over de geschiedenis
van het kasteelterrein (2018-2020). Er is beperkt onderzoek uitgevoerd met een bodemradar
(2018-2019). Er is begonnen met de aanleg van een verzameling beeldmateriaal. Er is een
toegangspad van de Wickenburghseweg naar het kasteelterrein aangelegd (2019). Er is een
beplantingsplan opgesteld en uitgevoerd (2019). Er is landschapsbeheer en waterbeheer
uitgevoerd; dit betreft met name maaien, snoeien en baggeren en uitvoering
beplantingsplan.

2.2

Activiteiten en planning

Aan elk van de vijf prioriteiten in paragraaf 1. koppelen wij één of meer activiteiten die
gedurende de planperiode uitgevoerd zullen worden. Bij iedere activiteit wordt een
tijdsindicatie vermeld maar wij realiseren ons dat de planning beïnvloed kan worden door
beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers en financiën.

Prioriteit 1: het fysiek toegankelijk maken van het gehele kasteelterrein en het zichtbaar
maken van de herkenbare historische elementen in het landschap.
•

•

Wij kiezen voor een eenvoudig en betaalbaar concept: het terrein is ingezaaid met een
mengsel van gras- en bloemenzaad en er zijn erfafscheidingen met de omliggende
percelen en zones met bosplantsoen geplant. Wij maaien alleen de looproutes en de
verhogingen in het terrein waar het kasteel heeft gestaan regelmatig; zo ontstaat op
betaalbare en snelle wijze een toegankelijk kasteelterrein met herkenbare
aandachtspunten. Tijdsindicatie: maaien en snoeien doorlopend
Wij plaatsen, conform de afspraken met de eigenaar, een toegangspoort, zodat het
kasteelterrein tijdens de openstellingsmaanden tussen zonsopgang en zonsondergang
vrij toegankelijk is maar buiten die tijden kan worden afgesloten. Tijdsindicatie: voorjaar
2021.

Prioriteit 2: het verzamelen en delen van kennis over de geschiedenis en de nog aanwezige
en zichtbare kenmerken in het landschap.
•
•

Wij doen bronnenonderzoek en verzamelen relevante informatie door het raadplegen van
literatuur en via internet toegankelijke bronnen. Tijdsindicatie: doorlopend, reeds gestart.
Wij leggen contacten met deskundige partijen, zoals de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE), de lokale archeologiewerkgroep “Leen de Keizer” en met andere personen
die met hun specifieke kennis en ervaring kunnen bijdragen aan onze kennis van en
inzichten in de geschiedenis van Kasteel Ten Goye. Tijdsindicatie: reeds gestart,
doorlopend.

Prioriteit 3: het verwerven van inkomsten om de geformuleerde ambities te kunnen
realiseren.
•
•

Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden om subsidies te verkrijgen die onze
activiteiten kunnen ondersteunen. Tijdsindicatie: doorlopend.
Wij benaderen actief lokale en regionale partijen om hen bekend te maken met onze
initiatieven en daarvoor een financiële bijdrage te vragen. Tijdsindicatie: doorlopend.
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•

Wij doen een beroep op particulieren om financieel bij te dragen aan het realiseren van
onze initiatieven. Tijdsindicatie: doorlopend

Prioriteit 4: het vinden en binden van vrijwilligers.
•

•
•

Wij zoeken enkele vrijwilligers die gezamenlijk maar ook los van elkaar en onbezoldigd
hun steentje willen bijdragen aan de ontwikkeling van het terrein en het verhaal; wij doen
dit via eigen contacten, de vrijwilligersorganisaties in de gemeente en door oproepen in
de (lokale) media. Tijdsindicatie: vanaf voorjaar 2021 doorlopend
Wij onderhouden contacten met de natuurorganisaties in de regio, bijvoorbeeld voor het
driejaarlijks knotten van de rijen wilgen langs de voormalige slotgracht. Tijdsindicatie:
zomer/najaar 2021.
Wij binden de vrijwilligers door hen als klein team te betrekken bij de ontwikkeling van
het terrein en het verhaal. Tijdsindicatie: vanaf voorjaar 2021 doorlopend.

Prioriteit 5: het verbinden van de opgedane kennis aan de locatie en de geschiedenis
zichtbaar maken.
•
•

Wij plaatsen voor bezoekers zichtbare informatie over de historische context op
informatieborden en maken daarbij aanvullend gebruik van digitale hulpmiddelen en
aanvullingen. Tijdsindicatie: vanaf voorjaar 2021.
Wij betrekken de kinderen in ’t Goy en in de gemeente Houten bij de geschiedenis door
het ontwikkelen van educatief materiaal. Tijdsindicatie: 2022 en later.
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3.

Organisatie, bestuur en financiën

3.1

Gegevens van de stichting

Naam
Statutair gevestigd te
KvK nummer
Datum akte van oprichting
RSIN
ANBI-status
website
bankrekening nummer
contact via email
contact telefonisch
contact per post

3.2

Stichting Erfgoed Ten Goye
Houten
70242410
6 december 2017
858209779
verleend door de Belastingdienst 2018
www.kasteeltengoye.nl
NL49SNSB 0705 8287 00
zijderveld.goy@gmail.com
06 1562 4997
Wickenburghseweg 80, 3997 MX ‘t Goy

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen en is onafhankelijk. De bestuursleden
ontvangen voor hun bestuurslidmaatschap geen bezoldiging en ook geen
vrijwilligersvergoeding.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

3.3

dhr L.H.C. Zijderveld
dhr J.H. Versluis
dhr G.M. Boeschoten

Werknemers en vrijwilligers

Op 1 januari 2021 heeft de stichting geen werknemers in dienst en zijn er buiten de
bestuursleden geen vaste vrijwilligers.
De stichting zal geen werknemers in dienst nemen of anderszins een beroep doen op
rechtstreeks door de stichting betaalde krachten. De stichting streeft wel naar een vaste
groep vrijwilligers die gezamenlijk en ieder afzonderlijk een bijdrage zullen kunnen leveren
aan het realiseren van de doelstellingen.

3.4

Financiën

De stichting heeft geen reguliere bron van inkomsten en is voor de realisatie van haar
ambities volledig afhankelijk van giften en subsidies. Het tempo van uitvoering van de
prioriteiten in hoofdstuk 1. wordt dan ook mede bepaald door het antwoord op de vraag
wanneer en in welke omvang er giften en subsidies beschikbaar komen. De in 2018
toegekende ANBI-status is daarbij zeer ondersteunend.
Begin 2021 zal een meerjarenbegroting worden opgesteld voor de looptijd van dit
beleidsplan. Voor het uitvoeren van alle prioriteiten in deze periode is naar verwachting een
budget van €12.000 tot €15.000 nodig. Het bestuur zal gedurende de looptijd van dit plan
diverse initiatieven ontplooien om giften en subsidies te verwerven.
Blijven de werkelijke inkomsten onverhoopt achter bij de genoemde bedragen, dan zal het
tijdpad worden bijgesteld. De stichting beschikt niet over een financiële buffer om
tegenvallende inkomsten te kunnen opvangen en het bestuur is ook niet voornemens om
deze in substantiële omvang aan te leggen.
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