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JAARVERSLAG STICHTING DUIVENVOORDE 2019 

   
 
 
 
 
MISSIE    
Duivenvoorde is een unieke groene plek van kasteel, collectie, park en landerijen waar met liefde de 
historie van het leven op Duivenvoorde wordt verteld. Onze missie is om heden en verleden te verbinden 
en hier iedere dag nieuwe herinneringen aan toe te voegen. Alles wat op Duivenvoorde gebeurt, draagt 
op een verantwoorde en creatieve wijze bij aan het behoud en de ontwikkeling van het landgoed. 
 
 
  
VISIE   
Duivenvoorde koestert het verleden en het heden door ons open te stellen voor die momenten in ieders 
leven die persoonlijk belangrijk of dierbaar zijn. Wij willen dat ieder bezoek een betoverende en 
onvergetelijke ervaring is waardoor een tijdloze verbintenis ontstaat met deze bijzondere plek. 
Duivenvoorde wil toonaangevend zijn als plek van schoonheid en geborgenheid in de drukke Randstad.  
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1. DUIVENVOORDE  
 
Landgoed Duivenvoorde is een uniek en oorspronkelijk ensemble van kasteel, park en omliggende 
landerijen, waarvan de wortels teruggaan tot in de vroege 13de eeuw. De totale omvang van het 
landgoed is 262 hectare. Gelegen in de drukke Randstad vormt het – samen met het naastgelegen 
koninklijk Landgoed De Horsten – de laatste nog intacte groene verbinding tussen de duinen en het 
Groene Hart. Het gebied is cultuurhistorisch en ecologisch van groot belang. Het landgoed functioneert 
financieel en organisatorisch als een geheel, waarbij de samenstellende delen elkaar ondersteunen en 
versterken.  
 
Het kasteel, met historische interieurs en kunstcollectie, is als erkend museum opgenomen in het 
Museumregister. Naast de museale functie wordt het kasteel met direct omliggende omgeving gebruikt 
als locatie voor huwelijken, diners, concerten, ontvangsten en vergaderingen.  
Het park is een wandelpark met belangrijke natuurwaarden. De omliggende landerijen hebben een 
agrarische functie maar ook hier wordt aandacht besteed aan behoud van landschaps- en 
natuurwaarden. Het park, de omliggende landerijen en de recentelijk gestichte nieuwe buitenplaats 
Haagwijk verschaffen nog altijd een uniek woongenot in het groen op Duivenvoorde. 
  
Stichting Duivenvoorde ontvangt geen structurele exploitatiesubsidie en is geheel aangewezen op eigen 
inkomsten en fondsenwerving. De strategie voor het behoud van het ensemble Duivenvoorde is gericht 
op het realiseren van een duurzame, samenhangende en financieel gezonde ontwikkeling van het 
landgoed met zijn natuur, museale en bedrijfsmatige waarden. Het versterken van de 
naamsbekendheid van Duivenvoorde is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Dit vanuit de overtuiging 
dat bekendheid leidt tot het draagvlak dat (economisch en maatschappelijk) noodzakelijk is voor het 
toekomstig behoud van Duivenvoorde.  
Het streven naar meer publieksbereik is zowel gericht op fysieke bezoekers voor museum en park 
(inclusief herhaalbezoek) als onlinebezoekers. Het kasteel behoort tot de top 100 Rijkmonumenten van 
Nederland. Stichting Duivenvoorde heeft de ANBI-status.  
 
 
 

2. BESTUUR EN ORGANISATIE  
  
Bestuur  
Het bestuur van de Stichting Duivenvoorde was van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 als 
volgt samengesteld:  
 
De heer mr A.G.J. baron Van Wassenaer van Catwijck      voorzitter  
De heer mr R.W. baron Snouckaert van Schauburg   secretaris-penningmeester   
 Mevrouw mr E.B. barones Schimmelpenninck van der Oye            algemeen bestuurslid  
 Mevrouw drs S. van der Stok-De Clercq              algemeen bestuurslid   
Mevrouw drs J.C. Wiesenhaan                            algemeen bestuurslid 
 
Per 1 april 2019 is de heer drs. C. van Boetzelaer als algemeen bestuurslid toegetreden. De heer drs 
T.D.W. Dibbits heeft per 2 juni als algemeen bestuurslid het bestuur verlaten en mevrouw drs. F.M. 
Diercks heeft vanuit het Rijksmuseum zijn plaats als algemeen bestuurslid ingevuld. Tot slot is per 1 
augustus de heer mr. ir. drs. P. Arensman tot het bestuur toegetreden, eveneens al algemeen 
bestuurslid met de speciale portefeuille groen.    
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Het bestuur kwam in het verslagjaar vijf maal in vergadering bijeen. Het bestuur ontvangt geen 
vergoeding. De Governance Code voor cultuurinstellingen wordt toegepast.  
  
Rooster van aftreden bestuur van de Stichting Duivenvoorde 
Om redenen van complexiteit en continuïteit hanteert het bestuur 6-jarige termijnen.  
Als een van zittende leden in zijn of haar tweede termijn het voorzitterschap op zich neemt, zal het 
tweede termijn vanaf dat moment opnieuw gaan lopen.  
 
Een voorzitter kan daardoor altijd minimaal 6 jaar voorzitter zijn. Dit betekent: 
Mr. A.G.J. Baron van Wassenaer van Catwijck (voorzitter per 01-01-2019)  per 01-01-2025 
Mevrouw mr E. baronesse Schimmelpenninck van der Oye   per 07-09-2022 
Mr. R.W. Baron Snouckaert van Schauburg      per 14-11-2024 
Mevrouw Drs. S. de Clercq        per 01-01-2026 
Mevrouw Drs. J.C. Wiesenhaan        per 11-10-2028 
De heer drs. C. van Boetzelaer        per  01-04-2025 
Mevrouw drs. F.M. Diercks         per  02-06-2025 
De heer mr. ir. drs. P. Arensman       per  01-08- 2025 
 
 
 
Medewerkers van 1 januari tot 31 december 2019 
Antoinette van Dorssen   directeur     1,0 fte  
Arend Slot     kasteelbeheerder     1,0 fte  
Dick de Vlieger     terreinopzichter     1,0 fte  
Eric Hoogstraat    medewerker bosbouw     0,4 fte   
Merel IJsbrandy   vrijwilligerscoördinator/officemanager  0,8 fte   
Marijn van Drooge-Brouwer        sales      0,5 fte    
 
 
 
 
De vaste staf wordt versterkt door tijdelijke inhuur van freelancers, onder meer voor collectiebeheer, 
onderhoud en restauratie monumenten en communicatie/sociale media. De Stichting liet zich in 2019 
bijstaan door de rentmeester de heer ing. J.L. Scheffer en de beheeradministratie van Koninklijk 
rentmeesterkantoor ’t Schoutenhuis bv. 
De vaste staf komt om de week bijeen voor een kort teamoverleg. Daarnaast is er maandelijks een 
overleg van het team met de coördinatoren onder de vrijwilligers.  
 
In 2019 waren ruim 125 vrijwilligers werkzaam in kasteel en park. Het gaat om plaatsvervangende 
kasteelbeheerders, gastheren/vrouwen, gidsen, parkvrijwilligers en vrijwilligers catering, collectie-
registratie, ICT, good housekeeping, PR, sponsoring, bloemen, evenementen en projecten. Stichting 
Duivenvoorde heeft een helder vrijwilligersbeleid en in 2019 is zowel het vrijwilligersstatuut als het 
vrijwilligerscontract bijgesteld en geactualiseerd.  
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3. ALGEMEEN FINANCIEEL BEELD   
 
Exploitatierekening 
 
Het totale resultaat over het fiscale jaar 2019 komt uit op € 366.000, veel beter dan het begrote verlies 
van € 104.000 en dan het resultaat in het jaar 2018 dat met een verlies van € 259.000 werd afgesloten. 
Dit resultaat in 2019 is weliswaar voor een groot gedeelte gerealiseerd door een bijzondere bate van  
€ 321.000 die voor 75% (€240.000) bestaat uit de ongerealiseerde winst op de effectenportefeuille (van 
€ 2 mln. omvang) alsook een positief resultaat van € 87.000 behaald op de verkoop van het pand aan 
de Dillenburgsingel 59. 
 
Het voor de exploitatie vooral belangrijke operationele resultaat van het kasteel en landgoed was met 
€ 30.000 veel beter dan het begrote verlies van € 150.000, en ook dan het verlies van € 280.000 in 2018. 
Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat dit minder dan verwachte negatieve resultaat in 2019 
voornamelijk mogelijk werd door de vrijval van voorzieningen voor dubieuze debiteuren t.b.v.  
€ 187.000 in de opbrengst van woning en erfpacht. 
 
Exploitatie kasteel: 
 
Het resultaat van de kasteelexploitatie kwam uit op een verlies van € 347.000, min of meer gelijk aan 
2018, maar slechter dan de € 299.000 negatief begroot voor 2019. De geaggregeerde opbrengsten in 
2019 bedroegen € 234.000 vs. € 223.000 in 2018 en vs. € 207.000 begroot voor 2019. De kosten voor 
het kasteel bedroegen € 581.000 in 2019 vs. € 572.000 in 2018 en vs. begroot op € 507.000. De hoger 
dan begrote kosten zitten m.n. in de aan het kasteel toegerekende personeelskosten, die in totaal 
significant hoger waren dan ingeschat voor 2019. 
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Exploitatie landgoed: 
 
Zoals in de eerste paragraaf opgemerkt was het resultaat van de landgoedexploitatie van € 317.000 ver 
boven verwachting door de vrijval van de in eerdere jaren genomen voorziening voorerf pachters van 
€ 187.000. Daarvan abstraherend zou het resultaat grotendeels in overeenstemming geweest zijn met 
de begroting, en met het resultaat in 2018, met dien verstande dat de kosten van woningen en erfpacht, 
weliswaar significant lager dan in 2018 aanzienlijk hoger waren (€40.000) dan begroot. Deze tegenvaller 
zat hem m.n. in de additionele kosten voor rechtsadviezen en hertaxaties.  
 
Ontwikkelingsplan Park:  
 
Het resultaat van de ontwikkelingsplannen, onbegroot, was € 29.000 negatief, veroorzaakt door 
advieskosten t.b.v. de Duivenvoorde corridor/Haagwijk.  
 
Balans:  
 
De balans van Duivenvoorde groeide in 2019 van € 4,4 mln. tot € 6 mln. een toename van 36%, ondanks 
de verkoop van Dillenburg 59, dat voor € 260.000 op de balans stond, en zoals toegelicht met een forse 
winst is verkocht. De balansverlenging is ontstaan door toevoeging van het zeer positieve eindresultaat 
alsook de verkoop van Laan van Duivenvoorde 5 aan het eigen vermogen, een onderhoud en 
geactiveerde instanthoudingsvoorziening van het kasteel van € 77.000, en voor andere meerjarige 
projecten van € 248.000.  
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4. STEUN AAN RESTAURATIEPROJECTEN   

 
Ook in 2019 heeft Duivenvoorde steun mogen ontvangen voor verschillende projecten en 
restauraties. Duivenvoorde kan niet zonder deze genereuze bijdragen van fondsen, instellingen, 
particulieren en bedrijven. Stichting Duivenvoorde dankt daarvoor alle Vrienden van het 
Restauratiefonds Duivenvoorde, onze beschermheer en niet in het minst de volgende fondsen en 
instellingen: 
BankGiro Loterij voor de toekenning van steun ten behoeve van de restauratie van de historische 
interieurs zoals de Marotzaal en verschillende objecten uit de verzameling waaronder de historische 
rijtuigen, schilderijen en de conservering van een aantal klokken uit de collectie. 
 
Het project Naar buiten kon worden uitgevoerd mede dankzij de steun van Provincie Zuid-Holland 
binnen het kader van de Erfgoedlijn, het Prins Bernard Cultuur Fonds, Fonds 1818 en Gravin van 
Bylandt Stichting en is in 2019 geheel afgesloten. 
 
Ook de schitterende tuinmuur rond de Leidsche tuin kon worden gerestaureerd en geheel worden 
hersteld, dankzij de steun van verschillende donaties van particuliere waaronder onze beschermheer 
en daarbij de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en het Prins Bernhard Cultuur 
Fonds. Dit omvangrijke en bijzondere project is in 2019 afgerond en opgeleverd.  
 
Ook de restauratie van de Marotzaal kon mede door het Prins Bernard Cultuur Fonds en provincie 
Zuid-Holland worden afgerond en de laatste fase, de vergulding van de Acanthusbladeren, is op dit 
moment nog in volle gang. Aan de vergulding van deze schitterende versiering wordt op dit moment 
in het restauratie hard gewerkt en kan alleen dankzij de genereuze steun van de Bank Giro Loterij, het 
Prins Bernard Cultuur Fonds en de provincie Zuid-Holland worden mogelijk gemaakt.  
 
Naast deze nog lopende projecten is een aantal nieuwe projecten met steun van fondsen gestart zoals 
de restauratie van de Boulle klok waarvoor de Vereniging Rembrandt een enorme steun heeft 
beschikbaar gesteld waardoor dit bijzondere uurwerk kan worden gerestaureerd.  
De start en het onderzoek ten behoeve van de publicatie van de publieksgids Duivenvoorde in 
vogelvlucht kon eind 2019 van start gaan vanwege de bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Zuid-Holland, Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds, Stichting der Heerlijkheden Oosterland, 
Sirjansland en Oosterstein en de Gravin van Bylandt Stichting. Wij zijn alle Fondsen en Stichtingen 
zeer dankbaar voor hun bijdragen. 
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5. KASTEEL 
  
Het aantal bezoekers (Kasteel inclusief wandelaars) is in 2019 weer gestegen.  
Het aantal museumbezoekers vertoont een steeds opgaande lijn. 

2019   31.700  
2018   30.329    ( waarvan 17.029 kasteel en 13.300 wandelaars) 
2017    18.350 

 
In 2019 werden er 5 ‘Buitengewoon Duivenvoorde Lezingen’ georganiseerd aansluitend bij de 
presentatie Macht en Onmacht – Verborgen verhalen op Duivenvoorde.  
Ook werden vele buitenrondleidingen georganiseerd door het wandelpark. In het kasteel speciale 
kinderpartijtjes, kinder- en familierondleidingen en speciale groepsrondleidingen al dan niet met een 
bepaald thema. 
 
De jaarlijkse kaarslichtrondleidingen in november (ter afsluiting van het museumseizoen) waren een 
succes evenals de, speciaal voor de kerst, georganiseerde kerstrondleidingen. De familie Van Haersma 
Buma-Schimmelpenninck van der Oye heeft per 1 november de Zuidvleugel verlaten en zijn gaan 
wonen in Den Haag. De bezoekers van de rondleiding kregen voor het eerst in de geschiedenis de 
gelegenheid om deze toen net vrijgekomen woonvertrekken van de Zuidvleugel te zien. In de 
Marotzaal was een winkel met speciale kerstaanbieding ingericht waar ook een glas wijn of koffie bij 
het haardvuur gebruikt kon worden.  
 
De collectie en bijzondere interieurs vragen veel zorg. De vrijwilligers van good housekeeping houden 
het kasteel met interieur en collectie nauwlettend in de gaten op gebied van ongedierte, verval en 
slijtage. Zoals bovenstaand beschreven zijn verschillende restauratieprojecten uitgevoerd of 
afgesloten in 2019 zoals de vergulding van de Marot Zaal, de restauratie van de rijtuigen en 
verschillende voorwerpen schilderijen en schilderijlijsten.   
 
In 2019 vonden er weer 12 concerten plaats die werden georganiseerd door Stichting Kunstkring 
Duivenvoorde, het Haags Kamermuziekfestival en Musica Antica en werd deelgenomen aan het 
Weekend van Voorschoten waarbij 9 Voorschotense kunst en cultuurorganisaties op Duivenvoorde 
hun aanbod ten gehore brachten of lieten zien in de vorm van workshops en optredens. 
 
Locatieverhuur: 
In 2019 hebben problemen rond de personele bezetting en interne veranderingen helaas nog niet 
geresulteerd in een toename van de commerciële verhuur. Deze is min of meer contant gebleven al is 
er een licht verschuiving richting de zakelijke verhuur te zien. De huwelijksvoltrekkingen zijn constant 
gebleven en de fotoreportages zijn afgenomen.  
De ontwikkelingen rond corona hebben helaas de ingezette ontwikkelingen op een verbetering van 
logistiek, aanbod en back-office negatief beïnvloed.   
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6. LANDGOED 
 
Op het landgoed zijn verschillende zaken in gang gezet in 2019. De landgoedvisie dient herijkt te 
worden en ook vanuit bestuur is veel aandacht voor een mogelijke nieuwe visie. Samenwerking met 
strategische partners op zowel provinciaal als regionaal niveau, waaronder natuurorganisaties, staat 
daarbij centraal. Stichting Horst en Voorde, waarin de landgoederen De Horsten Twickel en 
Duivenvoorde vertegenwoordigd zijn wordt voorgezeten door een bestuurslid van Duivenvoorde en 
de directer heeft zitting in verschillende provinciale overlegorganen en neemt actief deel aan de 
erfgoedlijn landgoederenzone, de landschapstafels en Nationaal Park Hollandse Duinen i.o.  
 
De samenstelling van landgoed Duivenvoorde bestaat per 31 december 2019 uit de volgende 
onderdelen:  
Kasteel Duivenvoorde en verhuurde woningen        0.30.84 ha  
Park, bos, moestuin, wegen en watergangen         42.47.83 ha  
Verpachte hoeven en los land                                  206.96.48 ha  
Bloot-eigendom erfpachtpercelen                             12.04.97 ha  
Dillenburgsingel 59 Leidschendam                               0.01.27 ha   
(exclusief 1/8 onverdeeld van 0.03.53 ha)  
Totaal                                                                                           261.81.39 ha  
 
 

7. PR en communicatie   
 
In 2019 is met name ingezet op free-publicity. Voor het eerst is bij de start van het seizoen een 
persbijeenkomst georganiseerd waarbij zowel regionale als landelijke pers aanwezig was, totaal 14 
journalisten. Dit heeft geresulteerd in veel inhoudelijke artikelen in landelijke en regionale pers over 
de Verborgen verhalen.  In augustus 2019 was aan NRC Handelsblad een exclusief interview gegund 
met de familie Haarsma Buma over hun vertrek uit het kasteel. Dit artikel is door nagenoeg alle pers 
en NOS overgenomen met een enorme publiciteitsgolf als gevolg. De verkoop van de online tickets 
namen in die periode substantieel toe en de website werd tevens intensiever geraadpleegd. 
 
In 2019 werden de collectie bibliotheek (ruim 100 boeken) en de collectie keramiek toegevoegd aan 
de website waardoor deze online raadpleegbaar zijn.  
Voor website, social media en digitale nieuwsbrief werd in 2019 voor 1 dag per week een freelancer 
ingehuurd.  
 
Er is een lichte stijging van aantal websitebezoekers; in 2018 totaalaantal bezoeken 120.757 in 2019 is 
ruim 140.000 bezoekers gehaald. Daarnaast is Kasteel Duivenvoorde actief op Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn en Youtube.  
Door dit actief plaatsen van berichten online nam het aantal volgers op alle vier de kanalen toe; eind 
2019 werd een bijstelling van beleid ingezet dat in 2020 zal worden gecontinueerd.  
Ook de digitale nieuwsbrief is in 2019 om de zes weken verstuurd en hier ontvangen wij positieve 
reacties op. 


