Stichting tot Instandhouding en Beheer van het Historisch Park Beukenstein
Bezoekadres: Hoofdstraat 57, 3971 KB Driebergen-Rijsenburg
T: 0343 517 841 of 0343 55 55 55
E: info@iszdebrug.nl
W: www.iszdebrug.nl
RSIN: 804124528
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Bestuurders:
Dhr. R.J.M. Waanders – voorzitter
Dhr. J.M.R. Heemstra – Penningmeester
Dhr. C.J.M. van der Burg – lid

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en er is geen personeel in dienst.

Beleidsplan:
Achter WZC Beukenstein lig een historisch park, onbekend bij velen, maar uniek voor de Utrechtse
Heuvelrug. Het park werd in 1910 in landschappelijke stijl met Japanse elementen ontworpen en
aangelegd door de beroemde tuinarchitect Leonard Springer. Voor het behoud van het park is in
1995 een stichting in het leven geroepen met bovengenoemde naam. De Stichting wil het park zo
goed mogelijk in stand houden en waar mogelijk renoveren of terugbrengen in de oorspronkelijke
staat. Met behulp van een ploeg enthousiaste vrijwilligers vindt stap voor stap het onderhoud plaats;
snoeien, het verwijderen van opslag zoals braamstruiken en Amerikaanse vogelkers, het jaarlijks
onderhoud van waterpartijen en paden en het bijplanten van bomen en heesters.

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel:
a. Het restaureren, in stand houden, onderhouden en beheren, alsmede vergroten van het park
Beukenstein te Driebergen-Rijsenburg en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
b. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door fondsen te verwerven.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het verwerven van giften, leningen en andere financiële middelen en

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Door financiële ondersteuning wordt het park onderhouden, worden bomen en struiken aangeplant
en herplant, wordt het parkmeubilair vernieuwd en werkt men aan de herbouw van de
karakteristieke Japanse stijlobjecten.

Financiële verantwoording:
Onderhoudskosten worden bekostigd door ISZ De Brug, middels subsidie van de Gemeente Utrechtse
Heuvelrug en derden.

