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Historie
Landgoed Anderstein is in 1903 aangekocht door H.A. van Beuningen als landbouwbedrijf voor zijn
zoon C.S. van Beuningen. Anderstein ligt op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse
Vallei, centraal in Nederland. Het landgoed is door de jaren heen uitgebreid met o.a. Mandersloot,
Nellestein, Grote en Kleine Birkt en meer recent de boerderij gelegen aan Planetenbaan te Maarn.
Daarnaast zijn in de laatste decennia gronden aangekocht die niet aan Anderstein grenzen zoals de
Nieuwe Dijkhoeve, Appel en ’t Stort. Anderstein heeft zich in de afgelopen 100 jaar meerdere keren
aangepast aan de veranderende omgeving. De landgoederen vallen onder de Natuurschoonwet en
zijn grotendeels opengesteld voor het publiek. Het cultuurhistorisch landschap en de natuur maken
de landgoederen een fijne verblijfplaats voor familie, bewoners, (kantoor)huurders en recreanten,
maar ook voor flora en fauna. De landgoederen bieden rust, ruimte en natuurschoon.

Algemeen
De vennootschap is op 22 oktober 1990 opgericht met als doel het beheer en de instandhouding van
landgoederen met een bijzondere zorg voor het behoud en de ontwikkeling van de, aan het landgoed
eigen, natuur en landschapsschoon en het behoud en herstel van flora en fauna, een en ander in de
ruimste zin van het woord, zoals bedoeld in de Natuurschoonwet.
In 2010 heeft de derde generatie, na gesprekken over het gemeenschappelijk bezit, een
familiestatuut opgesteld. De bekrachtiging hiervan, op de verjaardagviering van mevrouw C.M.A. van
Beuningen‐Willink op 18 februari 2011, heeft geleid tot afspraken over tal van onderwerpen die voor
de toekomst van het landgoed en haar aandeelhouders van belang zijn. Het familiestatuut werd in
2016 herzien.

Filosofie
Landgoed Anderstein NV is een familiebezit dat is gericht op instandhouding en beheer van onder de
Natuurschoonwet gerangschikte landgoederen en rijksmonumenten. De primaire doelstelling van
Landgoed Anderstein NV is de instandhouding en het beheer van de landgoederen Anderstein, Appel
en ’t Stort met de daarbij horende landerijen, opstallen en bossen en eventuele andere gronden die
tot landgoed kunnen worden ontwikkeld. Daarbij is er bijzondere zorg voor het behoud en
ontwikkeling van de aan het landgoed eigen natuur‐ en landschapsschoon en het behoud en herstel
van de op het landgoed thuishorende flora en fauna.
2

Visie / Strategie
Landgoed Anderstein NV tracht zijn doel te bereiken door de bezittingen op een zodanige wijze te
beheren dat ecologische, economische en maatschappelijke doelstellingen met elkaar in evenwicht
zijn en waardoor ook de binding van de familie met het landgoed wordt bevorderd. Landgoed
Anderstein NV streeft naar goede lange termijn relaties met personeel, de overheid, de lokale
bevolking, de huurders en (erf)pachters en andere belanghebbenden. Landgoed Anderstein kiest
voor herstel en behoud van extensieve cultuurhistorische landbouwpercelen en natuur in plaats van
intensieve agrarische activiteiten. Landgoed Anderstein bevordert biodiversiteit, cultuurhistorische
waarden en de kwaliteit en uitstraling van de landgoederen opdat de landgoederen van nog grotere
waarde worden voor de omgeving en gebruikers. Landgoed Anderstein is ervan overtuigd dat die
strategie bijdraagt aan de duurzame instandhouding doordat het fraaie landschap de landgoederen
aantrekkelijk maakt voor bewoners, huurders en een golfvereniging. Stabiele lange termijn
inkomstenbronnen zijn noodzakelijk voor de duurzame instandhouding en het behoud en de
ontwikkeling van natuurschoon en de cultuurhistorische elementen op de landgoederen.
Landgoed Anderstein is zich bewust van de grote invloed die maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen op het voortbestaan van de landgoederen in hun huidige vorm hebben. De beperkte
ruimte in dit land en de grote bevolkingsdichtheid zorgen voor zowel bedreigingen als kansen voor
de landgoederen. In het huidige politieke klimaat zijn er enkele voorwaarden gecreëerd die het ons
mogelijk maakt om door middel van natuurontwikkeling en openstelling voor het publiek de
instandhouding te borgen. Landgoed Anderstein volgt de maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen die van belang zijn voor de positie van de particuliere grondeigenaar en de
Natuurschoonwet 1928 (NSW) op de voet en zal zich waar nodig in de publieke discussie mengen.

Beheer
Het beheerbeleid is gericht op duurzaam onderhoud en het beheer van bos, natuur en landschap van
het landgoed binnen de kaders die de NSW daaraan stelt. Dit wordt in overwegende mate gedaan
door eigen personeel.

Organisatie
Landgoed Anderstein heeft vanaf 1 januari 2018 een verdere professionaliseringsslag gemaakt door
de operationele zaken over te brengen naar het rentmeesterkantoor ’t Schoutenhuis. Dit kantoor
zorgt tevens voor de financiële verslaglegging. De vennootschap wordt bestuurd door een
driekoppige Raad van Bestuur die initiatieven neemt om de continuïteit te borgen. Voorts volgt de
Raad van Bestuur de gang van zaken en bespreekt deze regelmatig, veelal in aanwezigheid van de
rentmeester. Het is van belang dat de relatie van landgoed Anderstein met haar aandeelhouders in
stand gehouden wordt.

Aandeelhouders
Landgoed Anderstein is een familievennootschap. Aandeelhouders zijn familieleden met een
emotionele band met het bezit en elkaar. De verhoudingen en binding tussen de eigenaren
veranderen bij de overgang van generatie op generatie. Een goede band tussen familieleden
onderling en van de familie met de landgoederen is van groot belang voor de instandhouding van de
landgoederen. Het bestuur van Landgoed Anderstein besteedt daarom ruim aandacht aan opvolging
en de band tussen aandeelhouders en aandeelhouders met de bezittingen. De continuïteit van
Landgoed Anderstein wordt mede geborgd door het betrekken van nieuwe generaties.
De aandeelhouders hebben in het familiestatuut de wens uitgesproken het bezit van de aandelen
beperkt te houden tot huidige aandeelhouders en hun afstammelingen. Een professionele inrichting
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van de organisatie en de governance is in het kader van continuïteit uiteraard eveneens zeer van
belang.

Communicatie
Een goede communicatie, informatievoorziening en openheid binnen de vennootschap, maar ook
met familie, personeel, huurders, pachters, overheden en de buurt is essentieel. Landgoed
Anderstein streeft naar goede communicatie en transparante besluitvorming. Het bestuur ontwikkelt
een communicatiebeleid met betrekking tot de gang van zaken bij het de vennootschap.
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Landgoed Anderstein
Grootte en verdeling:
Golfbaan
Bos en natuur
Agrarische gronden
Recente aankopen:
2019 Gemeentelijke bos
Totaal

98.64.12 ha
63.25.00 ha
49.37.55 ha

3.73.10 ha
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
222.08.92 ha

Projecten 2018/2019
Reconstructie Provinciale weg N226 door Maarsbergen
De overheid heeft een definitief tracé vastgesteld voor de ondertunneling van het treinspoor in de
kern van Maarsbergen. De vaststelling houdt in dat Anderstein ca 1.43 ha bos zal moeten verkopen.
Hierdoor wordt een gedeelte van het landgoed afgesplitst en komt zo binnen de kern van
Maarsbergen te liggen. Dit betreft de fietsenmakerij van Van Dijk en de oude brandweergarage.
Thans zijn onderzoeken gaande. Het is niet de verwachting dat voor het jaar 2021 de eerste spade in
de grond zal gaan. Deze omleiding van de N226 zal een grote impact hebben voor het landgoed.
Onze inbreng sluit nauw aan bij onze strategie waarbij behoud en beheer van het landgoed en
daarmee de natuur voorop staat. In dat kader wordt ingezet op de afsluiting van de Andersteinweg,
die het landgoed doorkruist, voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer.
Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zetten wij ons in om in gesprek met gemeente,
provincie en bewoners van Maarn en Maarsbergen tot een oplevering te komen die bijdraagt aan de
kern Maarsbergen.
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Prinseheuvel
Na de aankoop in 2015 van de voormalige boerderij gelegen aan de Planetenbaan in Maarn,
grenzend aan Anderstein, heeft deze boerderij de naam Prinseheuvel gekregen die verwijst naar de
oude naam van dit gedeelte van Maarn. Na aankoop zijn grondvervuilingen en asbest gesaneerd en
plannen voor verbetering gemaakt. De intentie is dat Prinseheuvel een woonfunctie zal krijgen met
meerdere eenheden ten behoeve van verhuur. De uitstraling van het gebouwcomplex zal nauw
aansluiten bij het landschappelijk karakter van Landgoed Anderstein. Op de stedenbouwkundige
vraag aan de gemeente tot realisatie van het plan is positief gereageerd. Met behulp van een
deskundig bureau wordt een bouwkundig ontwerp voorbereid. Dit ontwerp houdt rekening met
maximaal 10 tot 12 woonhuizen. Het project zal naar verwachting nog tot medio/ einde 2020 in de
ontwerpfase blijven. In het kader van het natuurbeheer en de herontwikkeling van flora en fauna zijn
landschapselementen al wel aangebracht.

Brummelsbergen, Uilegat en Frankenstein
Na het definitief wegvallen van de agrarische activiteiten op Brummelsbergen is besloten om het
geheel van ligboxstallen, kuil‐ en mestopslag als ook de dienstwoning te betrekken bij een
allesomvattend plan dat zal leiden tot het ”vergroenen” van de kern van Anderstein. Beide
ligboxstallen worden gesloopt en op basis van de vrijkomende sloopmeters wordt op de voormalige
historische agrarische locatie (Uilegat) een woonboerderij in historische stijl gepland. Omdat dit
gebouw in de periferie van de golfbaan is gesitueerd heeft de vereniging golfclub Anderstein bij de
Raad van State bezwaar aangetekend. Hierdoor zijn de plannen om te komen tot de feitelijke bouw
ernstig vertraagd. Het huis zal binnen het Park Anderstein leiden tot een ensemble van fraaie
landgoedgebouwen binnen een mooi park.
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Asbestsanering en sloop Brummelsbergen

Schetsontwerp Uilegat
Eerst bij een definitieve uitspraak van de Raad van State kan Uilegat worden gerealiseerd. Realisatie
zal overigens niet eerder plaatsvinden dan nadat gebruikers bekend zijn.
In het plan is ook opgenomen om de dienstwoning te slopen en hiervoor in de plaats een nieuw
landhuis te bouwen. De locatie, ten noorden van de huidige woning, is tot stand gekomen rekening
houdend met de hoogspanningsleiding. De nieuwe bewoners worden de familieleden Frank en
Nadine ter Kuile. De verwachting is dat hun huis en tuin in de nazomer van dit jaar gereed komen.
Het slopen van beide ligboxstallen biedt de ruimte voor de bouw van een landgoedschuur en een
veldschuur, beide voor het beheer van bos, natuur en landschap en voor het beheer van gebouwen.
De bouw van de kapschuur vindt momenteel plaats.
Uiteindelijk zal door de realisatie van deze plannen de schoonheid van Landgoed Anderstein
belangrijk toenemen.
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Landbouwgronden
De landbouwgronden zijn zoveel als mogelijk ingebracht in een beheerovereenkomst met de
provincie Utrecht. Hierbij is extensief beheer van zowel wei‐ als bouwlanden een voorwaarde binnen
deze beheerafspraken. Hiervoor verkrijgt de gebruiker een vergoeding op basis van resultaat. Enkele
aanliggende agrariërs maken als pachters van deze beheerafspraken gebruik. Het streven is dat de
natuurwaarde van de agrarische gronden binnen het landgoed toeneemt.

Huurders
Naast de verhuur van 4 woonhuizen zijn onze grootste huurders de gebruikers van de villa, het
koetshuis en de golfbaan. De golfbaan wordt geheel onderhouden door huurder met uitzondering
van het club‐ en tuinhuis. De omvorming van veestalling naar clubhuis is 33 jaar geleden
gerealiseerd, waardoor het dak en goten nu onderhoud vragen.
Het koetshuis is 20 jaar oud, goten en platte daken worden nagekeken en waar nodig vernieuwd.
Daarnaast wordt er in 2019 geïnvesteerd in de infrastructuur. Temperatuurregeling en ook de
internet voorziening worden naar een niveau gebracht dat aansluit op de wensen van onze huurders.
De villa wordt voorzien van dubbele ramen en tochtstrippen en noodzakelijk schilderwerk zal worden
uitgevoerd.
Daar waar mogelijk, en economisch verantwoord, worden deze investeringen duurzaam, ecologisch
verantwoord ingevuld.

Beheer en onderhoud natuur, bos en landschap
Op basis van een beheerplan worden jaarlijks onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zo is in 2017
en 2018 circa 5 ha houtwal teruggezet (Droststeeg en Nieuw Maarnse Beek). Dit jaar worden de
houtwallen rondom Nellestein aangepakt en vindt er een dunning plaats in het bos langs de Ted
Visserweg en het Notarisbos. De jaarlijkse beheerbijdrage van de Provincie helpt hierbij. Zowel op de
Andersteinweg als op de Sprokkellaan heeft hoog snoei plaatsgevonden waarmee veiligheid en
schoonheid zijn bevorderd.
Het natuurgebied Mandersloot (17 ha) ontwikkelt zich naar verwachting, maar het streven van nat
en vochtig schraalland werd voor 2018 teniet gedaan door de grote droogte.
Door de hoogstwaarschijnlijke verkoop van bosgrond (circa 1.45 ha) rondom Maarsbergen vanwege
de omlegging van de provinciale weg, zijn de daar geplante rododendrons overgezet langs de
Andersteinweg.
Daarnaast heeft Anderstein 29 eiken laanbomen cadeau gekregen en zijn deze samen met nog
aangekochte laanbomen, langs de Andersteinweg geplant.
Door de grote droogte van de afgelopen zomer zijn vrijwel alle rododendrons in het park afgezet in
de hoop dat deze weer opnieuw gaan uitlopen. Dit is grotendeels gelukt. Wel zijn enkele perken
opgeheven en de nog levende planten in andere perken herplant.
Indien de droogte in voorjaar en zomer 2019 terugkomt zullen met name de oude beuken het heel
zwaar krijgen en zal waarschijnlijk de kap noodzakelijk worden van de laan tussen het koetshuis en
de villa.

Vermeldenswaardige gebeurtenissen
De koop van bosgrond en onverharde wegen (3.74 ha) welke wij in de vorige eeuw aan de gemeente
Utrechtse Heuvelrug moesten verkopen is in 2018 afgerond en het wachten is op de notariële
afhandeling.
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De oude brandweergarage in Maarsbergen is tijdelijk verhuurd en het erfpachtcontract met de
familie van Dijk van de fietsenmakerij wordt voor of op 31 december 2021 beëindigd. Eerste
gedachtevorming om een bijdrage te leveren aan een mooie kern van Maarsbergen zal in 2019
worden uitgewerkt.
Vanwege de reconstructie van de provinciale weg is vanuit de gemeenschap een vraag opgekomen
om de pompstations en dus ook de Shell pomp te verplaatsen naar buiten het dorp. Door de
overheden is echter besloten om deze eventuele uitplaatsing los te zien van de omlegging van de
provinciale weg. Deze loskoppeling betekent ook separate financiering van een eventuele
uitplaatsing van de pompen, deze financiering lijkt niet beschikbaar, waardoor dit project op de lange
baan is geschoven.

De storm van 18 januari 2018 heeft enkele oude beuken op Anderstein omgelegd.
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Landgoed ’t Stort
Aangekocht op 31 januari 2006
Grootte en verdeling:
Bos en park
11.97.59 ha
Spoorstation
3.74.95 ha
(aangekocht in 2015)
Totaal
15.72.54 ha
Het landgoed bestaat uit een historische
buitenplaats met daarop 3
rijksmonumenten: de villa, het koetshuis en
een hondenkennel.

Historie
’t Stort heeft zijn naam te danken aan de grote zandafgravingen in verband met de aanleg van het
spoorverbinding Arnhem/Utrecht: het storten van hoofdzakelijk topgrond naast de afgraving. Het is
daarom ook dat het park aan de zuidkant sterk is geonduleerd. De villa is gedurende lange tijd
bewoond geweest door de familie de Beaufort van Eeghen en nadien verkocht aan de familie
Reysiger.
Na de aankoop zijn het koetshuis en de villa geheel gerenoveerd en bestemd tot kantoorruimten.
Hierdoor werd ’t Stort verzekerd van een inkomstenbron, belangrijk voor het noodzakelijk
onderhoud aan de beide gebouwen, maar zeker ook voor kosten voor beheer van bos, park en flora
en fauna.
In 2015 is het voormalige spoorstation (gemeentelijk monument) aangekocht wat vanaf 1972 niet
meer in gebruik is als station. De gebouwen waren in een slechte staat van onderhoud.
In de aankoop is een aangrenzende strook bosgrond mee gekocht met een lengte van ca 1,2 km.
De renovatie betekent herstel van het spoorstation naar oorspronkelijke historische stijl. Er is ook
veel tijd en aandacht besteed aan het integreren van de bosgrond in het totale landgoed ’t Stort.

Spoorstation
Na de aankoop is als eerste een schuur gelegen tussen
het spoorstation en het WC huisje verwijderd.
Vervolgens is het WC huisje gerenoveerd en
omgebouwd tot een kantoorkamer met wc en pantry.
Het huisje was vanaf augustus 2017 verhuurd, maar
door het overlijden van de huurder weer vrij gekomen.
Vanaf 1 september 2017 is het grootschalig
renovatieproject gestart om het treinstation gereed te
maken voor bewoning en kantoorruimte. Het erf,
parkeerplaats en omgeving zijn tevens aangepakt.
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De majeure operatie, in eigen beheer uitgevoerd, zal per 1 mei 2019 zijn afgerond. Het gebouw is
voorzien van een warmtepomp die van stroom zal worden voorzien door middel van zonnepanelen
in wandopstelling.
Het woonhuis wordt voor een bepaalde periode verhuurd. Het wachten is nog op de gemeentelijke
toestemming van bestemmingsaanpassing tot kantoor.

Hondenkennel
In 2017 is ook de voormalige hondenkennel behorende bij de villa geheel gerenoveerd en
omgebouwd tot een kleine kantooreenheid. Ook hier is nog het wachten op de formele
herbestemming. Tot zolang wordt deze kennel dan ook niet te huur aangeboden.

Waterstof station
Op verzoek van de huurder van de villa is toestemming gegeven voor een laadstation voor
waterstof. Dit biedt de huurder de gelegenheid haar wagenpark te verduurzamen en auto’s op
waterstof aan haar werknemers ter beschikking te stellen. Vanuit het landgoed zullen nog
aanplantingen worden verricht om dit laadstation zoveel als mogelijk aan het zicht te onttrekken.
Dit initiatief, geheel voor rekening van de huurder Infram, beoordelen wij als positief, het bevestigt
dat binnen onze strategie actief wordt gezocht naar mogelijkheden om de energievoorziening te
verduurzamen.
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Landgoed Appel
Aangekocht:
Appel Noord 1994
Appel Zuid
2008
Aankopen na 2008

ca 187 ha
ca 105 ha
ca 26 ha

Grootte en verdeling:
Bos, natuur en landschapselementen
Landbouwgronden
Uitgifte erfpacht en overige gronden
Totaal

197.22.73 ha
111.04.63 ha
9.27.26 ha
317.54.62 ha

Het landgoed bestaat uit een gedeeltelijk cultuurhistorisch coulissen landschap, gelegen in de
gemeente Nijkerk alsmede ca 80 ha natuurgebied. Binnen het landgoed zijn drie erven aangewezen
als rijksmonumenten en 2 locaties aangewezen als aardmonumenten.
Historie
Landgoed Appel was in vroegere tijden een onderdeel van kerkelijk bezit en is nadien overgegaan
naar adellijke families. Het aardmonument “de Kemna” herinnert hier nog aan. Door de verkoop van
de agrarische activiteiten op landgoed Anderstein in 1992 kwamen middelen vrij die aangewend zijn
voor de koop van Landgoed Appel Noord. In 2008 is ook het zuidelijk deel van het landgoed
verworven. Voor beide delen was er sprake van veel achterstallig onderhoud zowel van de gebouwen
als het onderhoud van bos, natuur en landschap. Vanaf de aankoop tot heden wordt nog steeds
grootschalig onderhoud met name in de cultuurhistorische bossen, uitgevoerd. Meerdere erven zijn
voor bewoning in erfpacht uitgegeven.
Aangezien het landgoed binnen de ecologische verbinding is gelegen tussen de Veluwe en Utrechtse
Heuvelrug stimuleert de provincie om gronden te herinrichten van bos naar natte heide, maar ook de
omvorming van agrarische gronden naar natuur. In dit licht heeft het landgoed o.a. meegewerkt om
agrarische gronden aan te kopen en om te vormen en een hoevepachter uit te kopen. Door deze
majeure investeringen neemt de natuurwaarde belangrijk toe en komt het landgoed in toenemende
mate in de belangstelling van de maatschappij.
Voor deze herontwikkeling van natuur, flora en fauna en het beheer en onderhoud ervan op lange
termijn, is de totstandkoming van ‘economische’ dragers essentieel. De uitgangspunten hiervoor zijn
vastgelegd in een Koepelplan dat onderschreven wordt door Provincie en Gemeente. De uitwerking
hiervan blijkt in de praktijk weerbarstig. Politieke, bestuurlijke afstemming verloopt traag en vraagt
veel tijd en energie.
Groene projecten 2018/2019
Natuurontwikkelingsproject en beheer bos, natuur en landschap
Het natuurontwikkelingsproject wordt naar verwachting deze zomer afgerond waarna het blijvende
traject van beheer een aanvang neemt. Hiervoor stelt de provincie middelen ter beschikking. De
intentie is om de van te voren geformuleerde natuurdoeltypen daar te gaan stimuleren.
Tegelijkertijd zijn in het kader van beheer, bossen, singels en houtwallen gekapt en waar nodig weer
ingeplant. Tevens zijn lanen, singels en landschapselementen toegevoegd. Waterpartijen zijn
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verrezen en sloten verontdiept of omgelegd. Grootschalige prunus bestrijding en het open maaien
van de heideterreinen zijn een belangrijk onderdeel van het grootschalige onderhoud in het kader
van beheer.
‘Rood voor rood’ en ‘rood voor groen’
Als onderdeel van het totale plan zijn grootschalige sloopwerkzaamheden uitgevoerd van
landbouwkundige opstallen die niet passen in het cultuurhistorisch landschap. Dit leverde het
landgoed bouwrechten op, op basis van de regeling ‘rood voor rood’ of ‘ruimte voor ruimte’.
Aangezien er sprake was en is van grootschalig achterstallig groen onderhoud mag het landgoed
binnen een met Provincie en Gemeente afgesloten Koepelplan een beperkt aantal woningen
realiseren. Dit is een proces van veelvuldig, langdurige afstemming met de Gemeente Nijkerk.
Hoeve de A’Hof
Door de uitplaatsing van de hoevepachter zijn de stallen van na 1960 gesloopt zodat uitsluitend de
hoeve met veldschuur en bakhuis resteren. Vanwege de sloop wordt toestemming gegeven om in de
hoeve/bakhuis 1 woning te creëren. Daarnaast wordt de mogelijkheid gegeven om binnen het erf
nog een extra schuurwoning te bouwen.
Aangezien de A’Hof in het centrum van het landgoed is gelegen en een zeer fraaie uitstraling heeft
wordt voorgesteld om dit erf voor lange termijn binnen de familie te houden. De gedachte hierbij is
dat bezit van opstallen en bewoning door leden van de familie de band tussen het landgoed en de
aandeelhouders uiteindelijk verder bestendigt. Deze bestemming zal nog verder worden uitgewerkt,
de planvorming, inclusief de positie van de huidige huurder van de hoeve, zal uiteraard ook met
aandeelhouders worden gedeeld.

Schets ontwerp A’hof

Veldschuur en Bakhuis A’hof

Poort en Kuilengoed (Kamersteeg)
In het kader ‘rood voor rood’ wordt toegewerkt naar de mogelijkheid van bouw van 1 schuurwoning
binnen het erfcomplex de Poort en de herontwikkeling van hoeve Kuilengoed. Hier wordt ingestoken
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op een nieuw te bouwen erf met historische uitgangspunten. Beide projecten zullen pas na 2020 in
beeld komen.

Schets ontwerp Hoeve de Poort

Schets ontwerp Kuilengoed
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Kemna
Na veel achterstallig onderhoud komt nu ook de omgeving van de Kemna in beeld. De bijzondere
omgeving met lanen en grachten zou mogelijk in ere kunnen worden hersteld en herbouw wordt
daarbij niet uitgesloten. Het streven naar herbouw van het voormalig hoofdhuis zou het sluitstuk
kunnen zijn van de grote inzet om dit uniek landgoed in al zijn historische facetten te laten herleven.
Landbouwgronden
De landbouwgronden zijn grotendeels verpacht aan beide hoevepachters die zijn gesitueerd op
hoeve Groot Proevegoed (Bouwman) en op hoeve Oostereng (Bouw). De overige gronden zijn veelal
op basis van geliberaliseerde pacht voor korte termijn in pacht gegeven aan diverse agrariërs die
rondom het landgoed hun boerderij exploiteren. Met hen zijn afspraken gemaakt in het kader van
zorgvuldig landbeheer.
Faunabeheer
Het faunabeheer spitst zich hoofdzakelijk toe op het beheer van het reeënbestand en het in toom
houden van het vossenbestand. Dit wordt in eigen beheer met hulp van derden uitgevoerd. Het is
echter verontrustend dat het overige wild, waaronder haas en konijn, vrijwel verdwenen zijn
ondanks de toename van natuur. Het feit van geen toezicht, de toenemende mate van recreatie en
het niet mogen beheren van schadelijke dieren werkt deze verarming in de hand. Enkele edelherten
huizen af en toe op Appel, maar er is nog een lange weg te gaan voordat deze dieren binnen de
ecologische verbinding tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug zullen migreren. De verwachting is wel
dat het vogelleven van met name de boom broedende dieren zal gaan toenemen. Ook
doortrekkende vogels zullen Appel meer gaan bezoeken.
Vereniging ‘het Uilenbankje’
Daar in toenemende mate meer familieleden niet op de landgoederen wonen is de vereniging
‘het Uilenbankje’ opgericht. Deze vereniging is met name bedoeld om de relatie tussen familie en
grondbezit levendig te houden. Vanuit het bestuur wordt uitgekeken naar de initiatieven die deze
band versterken.
Tot slot
Landgoed Anderstein NV is een dynamische vennootschap waarin het bezit de familie verbindt.
Initiatieven op een breed terrein worden ontplooid met als doel een bijdrage te leveren aan het
landschappelijk karakter van de landgoederen, en het beheer van natuur, flora en fauna. Daarmee is
Landgoed Anderstein NV van grote waarde voor de samenleving als geheel en voor de familie als
eigenaren van het unieke familiebezit.
Maarsbergen, 29 maart 2019
De Raad van Bestuur
Peter (P.) Tieleman (voorzitter)
Hein (H.A.) van Beuningen
Frederik (F.W.H.) van Beuningen
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