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Het beleidsplan voor Stichting Rhijnestein geeft inzicht in de wijze waarop Stichting Rhijnestein, voor
de middellange termijn, voor een periode van drie jaar, invulling geeft aan haar werkzaamheden om
de statutaire doelen te bereiken.
Kernwaarden en uitgangspunten: missie
Stichting Rhijnestein is opgericht om de cultuurmaatschappelijke functies van landgoed Rhijnestein
een duurzaam fundament te bieden.
De stichting staat voor drie functies met drie kernwaarden:
Sociaal: “wij leveren een bijdrage aan eigentijdse sociale vormen en verbindingen”
Ecologisch: “wij voelen ons deel van de aarde als levend organisme en verzorgen
een evenwichtig leefklimaat”
Cultuurhistorisch: “wij kennen ons verleden, wij staan in de huidige tijd en werken
toekomstgericht voor de lange termijn”
Statutaire doelstelling
Stichting Rhijnestein draagt statutair bij aan:
o Een sociale, de lokale gemeenschap dienende, functie van landgoed Rhijnestein, waardoor de
sociale cohesie en onderlinge hulpverlening tussen mensen wordt bevorderd;
o Een ecologisch leefklimaat door het in stand houden, herstellen, en waar mogelijk ontwikkelen
van natuur- en landschapsschoon op en rondom landgoed Rhijnestein;
o Een cultuurhistorische functie door het in stand houden, en waar mogelijk herstellen van de
op de historische buitenplaats Rhijnestein behorende inboedel en andere cultuurhistorisch
waardevolle objecten aanwezig in, op en rondom bedoelde buitenplaats of de gronden van
landgoed Rhijnestein;
o Het behouden en versterken van de samenhang tussen de hiervoor bedoelde elementen als
sociale, cultuurhistorische, ruimtelijke en ecologische eenheid.
In de statuten is voorts bepaald dat
o de stichting zonder winstoogmerk acteert;
o de bestuursleden onbezoldigd zijn; zij kunnen eventueel aanspraak maken op een vergoeding
voor gemaakte kosten;
o bij liquidatie van de stichting het liquidatiesaldo naar een gelijksoortig algemeen nut beogend
doel zal gaan.
Stichting Rhijnestein staat los van Landgoed Rhijnestein BV, heeft geen zakelijke rechten ten aanzien
van het landgoed en strekt niet tot steun aan of versterking van de vermogenspositie van de
eigenaren of aandeelhouders in de landgoed BV.
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In de periode 2016-2018 heeft de stichting in de eerste plaats voor ogen om op elk van de drie
functies of een combinatie daarvan activiteiten te realiseren en/of een geldelijke bijdrage te doen.
De missie en waarden van de stichting zijn hierbij steeds richtinggevend.
[Zie ook de lange termijn landgoedvisie van september 2014]
Door de stichting geïnitieerd
In deze beleidsperiode zal het bestuur, binnen de door de beschikbare middelen geboden ruimte,
een aantal concrete acties ontplooien en projecten realiseren. Deze zullen betrekking hebben op
groen- of waterpartijen, de sociale interactie en cohesie in de lokale gemeenschap en monumentale
objecten (en niet in vastgoed dat de vermogenspositie van eigenaren verbetert) in de historische
(moes)tuin of daarbuiten.
Voor een aantal voornemens en plannen is nader onderzoek nodig en zullen partners gevonden
moeten worden om samen mee op te trekken. Hierbij denkt het bestuur aan sociaal-culturele
activiteiten zoals een (openlucht)concert, dans- of toneeluitvoering of een sportief-charitatief
initiatief. Daarnaast staat het in oude staat herstellen van de gracht rond kasteel Rhijnestein in de
planning. Dit laatste dient een cultuurhistorisch, maar ook een ecologisch doel en zal archeologisch
begeleid moeten worden.
Aanvragen door derden
Behalve initiatieven die van de stichting uitgaan, verwacht en hoopt het bestuur dat gedurende de
beleidsperiode ook aanvragen van derden bij de stichting zullen binnenkomen om bij te dragen aan
projecten en evenementen die in lijn zijn met de doelstellingen. Een voorbeeld hiervan in 2016 is de
KWF Samenloop voor Hoop in Cothen / Wijk bij Duurstede.

Operationalisering kernwaarden en beleid, incl. haalbaarheidsonderzoeken
Sociale functie
Continueren  / bijdragen aan
- Mede invulling geven aan participatie in de samenleving door mensen voor wie dit niet
vanzelfsprekend is: bijvoorbeeld door samenwerking met de cliënten van zorgboerderij de
Bossewaard (Stichting Abrona) in het kader van hun opleiding tot hovenier;
- De ruimte benutten die de openstelling van het NSW gerangschikte deel van het landgoed
biedt;
- Bijdragen aan de functie van de moestuin als ontmoetings- en ontspanningsgebied voor
mensen uit de lokale gemeenschap; dit is ondersteunend aan de sociale cohesie en
vergemakkelijkt onderlinge hulpverlening;
- Jaarlijkse verruimde openstelling door deelname aan Open Monumentendag op de tweede
zaterdag in september in samenwerking met gemeente Wijk bij Duurstede;
Voorbereiden
- Onderzoek en voorbereiding van een sociaal-cultureel evenement, zoals het Kromme
Rijnconcert of een open dag met lokale kunst en lokale producten voor m.n. inwoners van de
gemeente op de grote weide voor het huis;
- Onderzoek naar eventuele uitbreiding van de moestuinfunctie (bijv. stiltetuin);

Ecologische functie
Continueren / bijdragen aan
- Verder verbeteren ecologisch klimaat t.b.v. diversiteit flora en fauna;
- In stand houding van beeldbepalende groenpartijen, zoals in vorm geschoren, deels door een
schimmel aangetaste, zeer oude buxusstruiken en buxushagen, beukenlaan, kastanjeberceau,
solitaire bomen etc.;
- Handhaven van de vier bijenvolken door de natuurvriendelijk werkende imker; zorgdragen
voor een goede biotoop voor de bijen.
Voorbereiden
- Vervanging/aanvullen van oude en zeldzame appel- c.q. perenrassen in de (historische)
hoogstamboomgaard
- Organisatie tentoonstelling stinzenplanten;
- Educatie door natuurkok over hetgeen eetbaar is onder onze voeten en directe omgeving
- Onderzoeken mogelijkheid van bijdrage aan gezamenlijke zonne-energieopwekking;
- Herintroductie van stinzenplanten die in principe thuishoren in de biotoop van het landgoed;
- Evenwichtiger situatie bereiken van de variëteit aan bomen in het bos;
- Biotoop vormgeven voor enkele wilde bijensoorten.
Cultuurhistorische functie
Voorbereiding
- Verplaatsing en restauratie van de 17e eeuwse zonnewijzer naar de daartoe geëigende
centrale plek in de concentrische rozentuin;
- Van een (deels gesubsidieerd) herstel van de gracht zoals die oorspronkelijk het terrein
omsloot; dit verhoogt de cultuurhistorische waarde en maakt doorstroming van de gracht
weer mogelijk (verbetering waterkwaliteit);
- Plaatsing van een Ginkgo Biloba als typische exotische boom die het arboretumachtig karakter
van het landgoed versterkt;
- Restauratie van de monumentale 19e eeuwse koude kassen in de moestuin;
- Onderzoek haalbaarheid naar herstel historische concentrische rozentuin;
- Bijdrage aan een concreet restauratieproject van de Agneskerk te Cothen;
- Bekostigen van noodzakelijke restauraties van tot de stichting behorende inboedel.
Algemene zaken
In algemene zin zal meer worden ingezet op de regionale bekendheid van de stichting. Hiertoe is een
actievere verbinding met de de gemeente, de lokale pers en maatschappelijke organisaties zinvol.
Ook via social media zal, naast de website, op gepaste wijze het bestaan van de stichting kenbaar
gemaakt worden.
Daarnaast is een eigen aansprekend beeldmerk een noodzakelijk ondersteuningsmiddel bij de
communicatie en zichtbaarheid van de stichting.

Financiën
De middelen om haar doelen te bereiken ontvangt de stichting uit schenkingen en legaten. Voor
specifieke projecten zal (mogelijk) mede een beroep gedaan worden op fondsen en subsidies, zowel
uit de private als uit de publieke hoek.
De bestedingsruimte van de stichting wordt begrensd door haar inkomsten uit effecten en rente na
aftrek van kosten en een correctie voor inflatie/prijsindex.

De stichting werft geen fondsen op actieve wijze. Daarom heeft zij ook geen CBF-keurmerk. Een
dergelijk keurmerk past minder goed bij het lokale karakter en de kleinschaligheid van de stichting.
Voor de contouren van de besluitvorming over de allocatie van middelen aan projecten wordt is dit
beleidsplan in beginsel richtinggevend. Daarnaast heeft het bestuur de mogelijkheid in de
bestuursvergaderingen aanvullende of van het beleidsplan afwijkende besluiten te nemen.
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