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1. Inleiding
Verrast door de wereldwijde corona-pandemie is 2020 een heel ander jaar geworden dan
voorzien. Geen van de geplande activiteiten waarop het jaarverslag vooruitblikte zijn
hierdoor en door de regeringsmaatregelen niet doorgegaan. De maatschappelijk rol van
het kasteel en park is daardoor beperkt gebleven.
Ook het beheer en het onderhoud is ook totaal anders gelopen dan verwacht. De storm
Ciara van februari heeft een grote beuk geveld die vervolgens met zijn volle gewicht op
de toegangspoort is gestort en deze volledig heeft vernield.
Al deze ontwikkelingen hebben ook hun financiële gevolgen gehad. Details hierover vindt
u in een afzonderlijk financieel jaarverslag 2020.

2. Beheer park
Duurzaam beheer
Het onderhoud van het park gebeurt zoveel mogelijk op duurzame wijze gedaan door
Mehauden Hubert. Het bedrijf gebruikt geen bestrijdingsmiddelen en houdt met een
gasbrander de paden vrij van onkruid. Deze werkwijze heeft erin geresulteerd dat het
park door Parc naturel transfrontalier du Hainaut is erkend als eco-jardin. Hout van dode
bomen en gevallen takken wordt gebruikt als brandhout. Slechte stukken hout en
boomwortels mogen op het terrein wegrotten. Op het achterterrein is een enorme
composthoop en een takkenwal als schuilplaat voor kleine dieren. Er staan twee
zogenaamde insectenhotels. Dit alles heeft ook een educatieve functie voor de groepen
die we in de toekomst weer hopen te ontvangen.
Bomen
De bomen op de oprijlaan hebben een beschermde status. Uit onderzoek door een expert
van de regio Wallonië bleken 8 bomen op de oprijlaan aangetast door een schimmel
waardoor de bomen instabiel worden. Een vijftal bomen zijn verwijderd. Begin februari
2020 bleek een niet-aangewezen beukenboom ook aangetast door de schimmel. Doordat
de boom vrij was komen staan omdat de bomen ernaast waren verwijderd is deze beuk
tijdens de storm Ciara omgevallen op het toegangshek en heeft zeer veel schade
veroorzaakt. De stam van de boom is verzaagd en licht te drogen om hiervan over enkele
jaren meubels van te maken.
Toegangspoort
Het opruimen van de schade en het herstel van de toegangspoort heeft veel aandacht
vereist. De natuurstenenkolommen en het herstel van het metselwerk heeft veel tijd
gevraagd. Mede door de lock down van de steenhouwerij in de eerste helft van het jaar.
Op dit moment moet de smid het traliewerk en de traliedeur nog terugplaatsen. Een
dertiental hekpunten zijn gebroken. Een gieterij maakt nieuwe.
Waterbeheer
Vanuit het bos achter het landgoed loopt ondergronds een bakstenen irrigatiebuis c.q.
aquaduct dat regenwater uit de beek naar de gracht van het kasteel leidt. De beek is in
2018 schoongemaakt en uitgediept maar de irrigatiebuizen bleken onvoldoende te
werken. Begin 2020 is het aquaduct op diverse plaatsen opengemaakt en waar nodig
schoongemaakt. Op twee punten zijn inspectieputten aangebracht. De doorstroming is nu
weer perfect en de uitgediepte gracht staat op dit moment (februari 2021) weer vol met
water. De onaantrekkelijke stalenwand aan de noordkant van de gracht is verborgen
achter een muur van natuursteen.
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Nieuw tuinbeeld
Een positief punt in 2020 was de aanschaf en (tijdelijke) plaatsing van een beeld van de
lokale kunstenaar Philippe Laurent bij de ingang van het park. Een definitieve plek in het
park moet nog gevonden worden.

3. Beheer gebouwen
Alle aandacht is in 2020 uitgegaan naar het herstel van de toegangspoort.
Onderhoudswerkzaamheden aan het kasteel en de andere gebouwen zijn beperkt
gebleven. Binnen in het kasteel is de bijkeuken opgeknapt en de toilet/doucheruimte
achter de keuken is gerenoveerd.
Het bestuur heeft Meerjaren Onderhouds Prognose (MOP) vastgesteld. Deze voorziet
voor 2021 alleen groot onderhoud aan het hekwerk van de toegangspoort en de
tuinmuren. In 2022 is het herstel van de dakgoot van het kasteel, de schoorstenen en
klein schilderwerk voorzien. In 2026 is groot schilderwerk van de gevel en het houtwerk
van de ramen voorzien. Een goede effectieve oplossing voor de lekkages van de
buitentrappen is nog niet gevonden. Dit blijft uiteraard een belangrijk punt van aandacht.

4. Activiteiten
De Fundatie bevordert het –gecontroleerd- gebruik van het kasteel en park voor
educatieve en culturele doeleinden. Diverse publieksactiviteiten waren begin 2020
voorbereid: geschiedenislessen op locatie voor leerlingen van Institut Saint Charles, een
activiteit samen met Rotary Peruwelz, een ontvangst van leden Tournai Accueil, een
community filmproject uit Ameide. Dit alles is door de corona-epidemie helaas niet
doorgegaan.
Binnen de regelgeving is er in augustus een kunstfotografie-event geweest. In oktober
heeft het kasteel 10 dagen onderdak geboden aan 11 kunstenaars. Zij namen deel aan
een jaarlijks terugkerend kunstproject in Quevaucamps (gemeente Beloeil) met op
buitenlocaties installaties en performances.

5. Communicatie
Er waren weinig activiteiten en er was dus weinig te melden. Alleen in juli is een
nieuwsbrief verstuurd.
De website bevat naast informatie over het kasteel ook links naar de interessante
plaatsen in de omgeving. De conform de ANBI-voorwaarden van de Belastingdienst
vereiste gegevens zijn hier te vinden. Op de site staat een button met de mogelijkheid
om direct te doneren. Er zijn drie nieuwsbrieven verschenen.
De site en nieuwsbrieven worden gemaakt door FCL Media te Ameide. Hiervoor zijn geen
kosten in rekening gebracht waarvoor wij uiteraard zeer erkentelijk zijn.

6. Financiën
De fundatie heeft inkomsten uit donaties, verhuur en opbrengsten van activiteiten.
Uitgaven in het kader van de doelstelling zijn bijdragen aan het onderhoud van het park

Pagina 4 van 5

en kasteel, en de kosten verbonden aan de publieksactiviteiten. Ondanks alle
tegenvallers in het resultaat positief € 3.500, - (2019: € 14.321, -).
Dit positieve resultaat is vooral te danken aan het feit dat de baten goed op peil
gebleven. Het bedrag van de donaties is € 25.023, - geweest (2019: € 25.691, -)1. De
inkomsten uit verhuur van het kasteel voor fotografie bedroegen € 3.800, - (2019: €
4.960, -). De inkomsten uit activiteiten zijn beperkt tot de verkoop van eigen
geproduceerd appelsap en bedroegen € 128,-.
De uitgaven voor het beheer van park en kasteel zijn veel hoger geweest dan voorzien
en bedroegen € 21.016, - (2019 € 8.902, -). Overige kosten bedroegen slechts enkele
honderden euro’s.
Voor de gedetailleerde financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening
op de site.

7. Bestuur
Fundatie de Groot Roodhorst, opgericht 7 november 2017, heeft als doel:
De instandhouding van landgoederen en historische gebouwen, in het bijzonder het
kasteel met aanhorigheden bekend als Château de Courrière in Bury, België.
Het bestuur bestaat uit vijf personen:






Bert de Groot, voorzitter
Floris van der Grijn, penningmeester, secretaris
Machteld de Groot, lid
Monique Douchet, lid
Harry van der Burgt, lid.

De bestuurssamenstelling is ongewijzigd gebleven en heeft één keer fysiek en één keer
digitaal vergaderd. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

8. Vooruitblik 2021
De pandemie woedt nog steeds in alle hevigheid. De overheid stelt grote beperkingen
aan de bewegingsvrijheid van een iedereen. Het is volkomen onduidelijk wanneer die
weer opgeheven worden. Het maken van plannen voor activiteiten is derhalve weinig
inspirerend zolang niet zeker is wanneer de beperkende maatregelen eindigen. We
maken dus voorlopig nog een pas op de plaats. Wel zal het onderhoud op de normale
wijze doorgang blijven vinden en kijken we uit naar het afronden van het herstel van de
toegangspoort.

1

De Fundatie is door de Nederlandse belastingdienst erkend als Culturele ANBI Dat betekent dat donaties aan
de stichting onder (drempel)voorwaarden aftrekbaar zijn, 125% voor particulieren en 150% voor bedrijven.
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