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Verslag van het Bestuur 2020 

Het jaar 2020 werd ingeluid met de indiening van onze aanvraag voor de Grote Restauratiesubsidie. In maart 
mochten we de toekenning ontvangen, waarmee we in de komende 3 jaren alle monumentale gebouwen op de 
buitenplaats hopen te restaureren, herbestemmen en verduurzamen en de toegankelijkheid te verbeteren. 
Hiermee geven we invulling aan ons doel om de Buitenplaats beter beleefbaar en toekomstbestendig te 
maken! 

Binnenshuis werden de laatste voorbereidingen getroffen voor het restaureren en (voor het eerst ooit!) uit het 
Huys transporteren van het schilderij van Stadhouder Willem III van Jan Wyck uit de Heerenkamer, voor een 
reis naar Engeland. Tezamen met werken van het Rijksmuseum en Paleis ’t Loo werd het schilderij van Willem 
III in bruikleen gebracht naar Londen voor de eerste overzichtstentoonstelling gewijd aan de Britse Baroc 
periode (ca 1660-1714) georganiseerd door de Tate Britain https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/
exhibition/british-baroque. ‘William & Mary’ pronkten als toenmalige Engelse Koning & Koningin weer samen in 
veelvoudige portretten uit alle uiteindes van de wereld, speciaal samengebracht voor deze tentoonstelling. 
Daar waar we het schilderij voor de Brexit alles contractueel was verzekerd, had natuurlijk niemand gerekend 
op COVID-19. Dus helaas was de tentoonstelling maar een maand of twee te bezichtigen, toen ging het museum 
dicht.  

Het schilderij van Willem III kwam iets later in het jaar dan verwacht doch heelhuids weer thuis, maar COVID-19 
liet zijn sporen het gehele jaar en tot op heden achter. Over de hele wereld. Onze omzet uit de exploitatie van 
zakelijke en particuliere ontvangsten, huwelijken en publieksactiviteiten halveerde ten opzichte van het jaar 
ervoor.  

De structurele inkomstenstromen uit de verhuur van de kantoorruimtes in de bijgebouwen en de extra 
inkomsten uit de in dit jaar in erfpacht uitgegeven bouwkavels aan de Donckselaan, waren de redding 
waardoor Stichting Het Huys ten Donck deze periode met de COVID-19 pandemie heeft kunnen overleven 
(zonder extra steunmaatregelen). Terwijl vele bedrijven geheel stil kwamen te liggen, konden wij gelukkig nog 
wel kleine huwelijken en groepen ontvangen rekening houdend met alle maatregelen, dankzij voldoende 
binnenruimte voor de 1,5 meter afstand en de mogelijkheden buitenshuis die de Buitenplaats biedt. 

Ondanks de terugloop van activiteiten, heeft het dagelijkse team met nieuwe programma manager Roel van 
Gerwen keihard gewerkt aan onze projecten en planvorming en vonden we per september ook onze nieuwe 
projectmanager sales Sophie Hartog erbij, om onze service en aanbod te verbeteren.  

Nu er verschillende subsidies en fondsen zijn toegekend en er daarnaast enorme ontwikkelkansen 
bewerkstelligd zijn voor de stichting, is het belangrijk om de organisatie dit jaar verder te professionaliseren en 
verschillende  specialismen aan het team toe te voegen.  Dat is terug te zien in de verhoging van algemene en 
advieskosten. Met deze experts kunnen alle toekomstplannen zo concreet uitvoerbaar en efficiënt gerealiseerd 
worden met de middelen, mogelijkheden en capaciteiten die de Stichting in huis heeft. 

In 2020 heeft het project Pilot Duurzaamheid Rijksmonumenten stilgelegen wegens een geschil tussen 
Stichting en de aannemer over het werk. Een uiteindelijke schikking heeft gezorgd voor middelen om het 
project alsnog in 2021-2022 af te kunnen ronden. 

De onroerend goed financieringen tonen geen wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. 
Wel zijn er gesprekken met de financiers van de langlopende schulden over toekomstige aflossingstermijnen.  
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Naast de Grote Restauratiesubsidie (SRR) zijn er voor diverse andere projecten ook subsidies ontvangen die 
nog moeten worden uitgegeven, zoals bijvoorbeeld voor de afronding van het herstel van het Donckse 
Haventje & Grienden, en SIM onderhoudssubsidies voor gebouwen en Park. 

Wij danken de Gemeente Ridderkerk voor hun enorme betrokkenheid en hulp bij het maken van onze 
toekomstplannen. Ook danken wij de gemeente en Van Oord voor hun bijdragen aan het project herstel 
Donckse Haventje & Grienden, waarmee we een uniek historisch momentum en vernieuwde bereikbaarheid 
van de Buitenplaats via de rivier hebben bereikt.  

Met behulp van de bijdragen van Stichting Elise Mathilde en Stichting Bonhomme Tielens werd één van de 
belangrijkste ornamenten uit het interieur ensemble van de Heerenkamer gerestaureerd, de Rococo Trumeau 
Spiegel met console tafel. Dit was weer een mooi voorbeeld van de aanpak die we nastreven bij onze 
restauratieprojecten, met een interessante interactie en belangrijke kennisoverdracht tussen experts, 
opleidingen, vrijwilligers en publiek. In dit geval oud-Restaurator in opleiding Roy van der Wielen, hout 
restaurator Dirk Olaf van Geenen, en onze oud-timmerman (en nu vrijwilliger) Wim Blaak, die samenwerkten 
om dit project mogelijk te maken. Onze vrijwilligers interieur hielpen uiteraard ook bij de voorbereidingen en 
alles werd keurig geregistreerd om straks op te nemen in ons collectie beheer systeem. Publiek kreeg tijdens 
rondleidingen en besloten ontvangsten de kans om achter de schermen mee te kijken terwijl het werk werd 
uitgevoerd. 

Ook is er in 2020 bij de Provincie Zuid-Holland een subsidie aangevraagd (en een deel reeds toegekend) voor 
de restauratie en herbestemming van Buitenplaats Het Huys ten Donck. Hiermee krijgen we onder andere als 
een van de eerste in Nederland de unieke mogelijkheid om vanaf 2021 de belangrijkste objecten uit de 
interieur-ensembles van Het Huys ten Donck te restaureren!  
De Provincie erkent hiermee de unieke samenstelling van het authentieke interieur van Het Huys ten Donck 
en de professionele aanpak waarmee we dit project - inclusief een eigen ontwikkeld 
collectieregistratiesysteem voor onze interieur-collectie,met degelijke historische onderbouwing,  en 
samenwerkingen met opleidingen, top restauratoren/experts, en onze interieur vrijwilligers - zullen uitvoeren! 
Uiteraard zullen onze bezoekers ook hiervan kunnen meegenieten! 

We hadden dit jaar een interessante ervaring met meerdere (familie)bedrijven die bij ons kwamen vergaderen 
in kleine setting voor strategische doeleinden zoals overdrachten tussen generaties, belangrijke 
onderhandelingen en organisatieveranderingstrajecten. Vaak onder begeleiding van trainers of adviseurs, werd 
door deze bedrijven en begeleiders benadrukt hoe prettig de setting van Buitenplaats Het Huys ten Donck is 
voor dergelijke belangrijke gesprekken en processen. Dit bevestigde een ambitie die wij al langer koesterden 
om steeds meer onze aandacht te gaan richten op zakelijke bijeenkomsten op kleinere schaal.  

Dankzij de samenwerking met Sophie Hartog, die naast onze locatie verhuur ook kleine caterings kan 
verzorgen, konden we tijdens COVID-19 de kleine ontvangsten verder uitbouwen. Ook de kleine huwelijken, 
soms met live-stream connecties tussen twee zalen, bleken zelfs zonder catering, alsnog buitengewoon 
gewaardeerd.  

Verder genoten wij van een aantal leuke producties die prachtige hedendaagse beelden opleverden van de 
Buitenplaats, zoals ‘Het Perfecte Plaatje’ dat landelijk werd uitgezonden met veel bekijks; een mooie 
kunstzinnige interpretatie van het historische interieur in de videoclip ‘Rode wijn’ van Maan en Kraantje 
Pappie; deelneemster van de Voice of Holland Hiske Bongaars zong de engeltjes van de muren in de 
Ontvangstzaal voor een eigen opname voor haar videokanaal; een stijlvolle redactionele fotoreportage werd 
gepubliceerd in Jan Magazine en Loavies maakte een buitengewoon sfeervolle Kerstcampagne op Het Huys. 
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Aan de activiteitenkant is in samenwerking met Irma Thoen en Cilia Batenburg van ‘Thoen tot Nu’ veel 
historische kennis over het buitendijkse gebied, de Grienden en Buitenplaats opgehaald om een duurzaam 
concept rondom de ‘Levende Buitenplaats’ te kunnen gaan opbouwen. Hiermee hopen we parallel met de 
restauratie- en herbestemmingsprojecten ook langzamerhand onze programmeringen uit te breiden om de 
buitenplaats direct en indirect steeds beleefbaarder te maken, on- en offline!  

Ook zijn we heel blij met de bijdrage van het PiBor Fonds (Cultuurfonds op naam van het Prins Bernard 
Cultuurfonds) voor ons educatieproject 't Donckse KinderAtelier, bestemd voor de ontwikkeling van de 
creatieve workshops en lessen voor kinderen en het ‘Donck Doe en MAAK! boek’ voor basisscholen (binnen 
twee jaar te besteden). Dit doen wij in samenwerking met Atelier MAAK! en van ‘Thoen tot Nu’. 

Dankzij de enorme inzet van onze vrijwilligers en kartrekkers rol van onze supervrijwilligster Anja de Geus, 
wisten we het gehele jaar activiteiten te organiseren, waar wij vele bezoekers mee konden verblijden. Naast de 
jaarlijkse Donckse Fair die we geheel corona-proof wisten neer te zetten (wel met alle nodige extra kosten en 
inspanningen van dien) met behulp van steun van Stichting Fonobori en het Wijkteam Slikkerveer 
organiseerden we ook onze eerste Donckse Tour du Parc, een concept dat we ook in onze jaarkalender willen 
opnemen als terugkerende activiteit, waarbij de corona-proof wandeling door het Park werd aangekleed met 
allerlei leuke activiteiten en verrassingen tijdens de wandeling. Ook ‘St. Joris en de Draak’ kwam weer op 
bezoek tijdens de introductieweek van lokale scholen en we kregen ontzettend veel positieve reacties van 
wandelaars en jaarkaarthouders hoe blij ze waren dat ze tijdens corona hier rustig hadden kunnen genieten van 
de buitenlucht en prachtige wandeling. 

Voor belangrijke toekomstige ontwikkelingen is dit jaar start gemaakt door de Gemeente Ridderkerk aan de 
Omgevingsvisie Rivieroevers, waarmee Het Huys ten Donck ook in overleg is getreden met de Gemeente over 
de herinrichting van het buitendijkse voorterrein. Wij streven naar 4 zones, waarvan een bestaat uit 
woningbouw. Kijkend naar het totale exploitatieplan voor de toekomst dat in samenwerking met Mommers 
Landgoedadvies, Ritmeesters en onze nieuwe programma manager is uitgewerkt, is deze ontwikkeling absoluut 
noodzakelijk om structurele inkomsten voor de dekking van instandhoudingskosten op te leveren om een 
stabiele toekomst van de buitenplaats te kunnen garanderen.  

Samenvattend is er in 2020 een enorme slag gemaakt om de Buitenplaats toekomstbestendig te krijgen en zijn 
wij ontzettend trots op ons team en de erkenning van fondsen- en subsidieverstrekkers om dit allemaal 
mogelijk te maken! 

Wij danken allen die hard hebben gewerkt aan het doel om dit Nederlandse top-20 monument Buitenplaats Het 
Huys ten Donck als beeldbepalende historische buitenplaats met haar unieke kwaliteiten steeds beter zichtbaar 
en beleefbaar te maken en een voorbeeld te laten zijn van excellent beheer.   

Nogmaals danken wij onze Vrijwilligers Interieur waar we ook een leuke nieuwe groep enthousiaste mensen bij 
konden werven dankzij de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Onze Buitenvrijwilligers blijven ook 
onmisbaar! 

Veel dank aan alle fondsen en particuliere donateurs die de buitenplaats een warm hart toedragen en onze 
projecten financieel hebben willen steunen. Uw bijdrage en betrokkenheid als ‘inner Donck Circle’ is ontzettend 
belangrijk en zeer waardevol!  
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In 2021 zal de strategie worden voortgezet om Buitenplaats Het Huys ten Donck een duurzame toekomst te 
geven. Wij geloven in een Levende Buitenplaats! 

De aandacht zal de komende jaren nog steeds gericht zijn op onze belangrijke beleidsdoelstellingen: 

- Kwalitatief hoogwaardige instandhouding van het belangrijke cultureel erfgoed en top-20 monument 
Buitenplaats Het Huys ten Donck en de daarbij horende monumentale gebouwen, tuinornamenten, en 
bijzondere flora en fauna en historisch groen;

- Versterking van de economische dragers, maar ook functies onderzoeken die elkaar versterken en die 
de beleefbarheid, zichtbaarheid, duurzaamheid en zelfredzaamheid van de buitenplaats vergroten;

- Lange termijn positionering van deze unieke buitenplaats in haar omgeving;
- Diversificatie van onze inkomsten en professionalisering van het beheer en organisatie;
- Profilering onder gerichte doelgroepen en doorzetten van onze publieke seizoensactviteiten;
- Onze band met Rotterdam versterken als dé buitenplaats van Rotterdam;
- Versterking van de organisatiecapaciteit en samenwerkingen met partners;
- Strategisch beleid gericht op lange termijn continuïteit en maatschappelijk draagvlak, in nauwe 

samenwerking met de Gemeente Ridderkerk.

Het bestuur van de Stichting bestaat per 31 december 2020 uit de volgende personen: 
- De heer drs. D.L. baron van Wassenaer (voorzitter)
- Jkvr. Drs. C.M.A.A.E.L. Groeninx van Zoelen (secretaris/penningmeester)
- De heer R. Pfeiffer
- De heer S.M.T. Schipper

Ridderkerk, 23 november 2021 

De heer drs. D.L. baron van Wassenaer 
(Voorzitter)   

Jkvr. Drs. C.M.A.A.E.L. Groeninx van Zoelen 
(Secretaris/penningmeester) 
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