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kloosterdorp

Steyl

Het verborgen kroonjuweel aan de Maas
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Het verborgen kroonjuweel
aan de Maas
Kloosterdorp Steyl
Aan de oever van de meanderende Maas, dichtbij Venlo, ligt het schilderachtige
kloosterdorp Steyl. In 1875 vond de Duitse priester Arnold Janssen hier de
ruimte voor de verwerkelijking van zijn droom: “Een missiehuis, een klooster
met een wereldwijde missie”.
Steyl, een eeuwenoude handelsplaats met een zelfvoorzienende gemeenschap,
wordt vanaf dat moment de basis van waaruit tienduizenden ‘Steyler’
missionarissen, missiezusters en aanbiddingszusters in internationale
gemeenschappen, verspreid over de hele wereld, hun zorg uitdragen.
Kloosterdorp Steyl ontstaat; een unieke plaats waar dorp en klooster, al
anderhalve eeuw lang, een symbiose vormen. Met haar drie kloosters, de
kerken en kapellen, kloostertuinen en unieke ligging aan de Maas herbergt
dit kloosterdorp een eeuwenoude traditie. Een rijke traditie van internationaal
samenwerken, duurzaam denken en doen en ontwikkeling op geestelijk en
ambachtelijk gebied.

4

Rijke traditie voortzetten
En deze rijke traditie vraagt om
behoud en verdere ontwikkeling.
De waardevolle traditie van het
Kloosterdorp Steyl als broedplaats
voor een nieuwe vorm van
samenwerken en samenleven,
in deze unieke vorm, op deze
bijzondere plaats in Limburg.
Waar men, ook anno 2016, terecht
kan om een ambacht te leren, om
tot bezinning te komen, om zich
als ondernemer te vestigen, om te
leren en te studeren, om verzorgd
te worden in tijden van ziekte, waar
de kunstenaar zijn creaties aan de
wereld kan laten zien en vooral ook
om elkaar te ontmoeten.

missie, een vluchtheuvel zijnde voor
mensen op zoek naar bezinning
en leren en ambacht hoog in het
vaandel had staan.
En die dromen willen wij graag
voortzetten en omzetten naar deze
tijd. Om de toekomstige kwaliteit
en vitaliteit van het Kloosterdorp te
garanderen.
De Ambachtsschool Nieuwe
Steyl is een sprekend voorbeeld.
Ambachtelijk leren werken, met
kansen op goede opvang en
social return. Gestart wordt met
de timmerwerkplaats Steyl. Deze
biedt ruimte en scholing binnen
een beschermde omgeving. Het
leerterrein is de monumentale
omgeving.

Dromen
We gaan een transformatie in
waarbij het verder uitbouwen van
de droom van Arnoldus Janssen
nog altijd als basis geldt. Waarin hij
de wereld wilde vertellen over de

De transformatie en
het startkapitaal
Het doel van deze transformatie is
het bijeenhouden van dit unieke
ensemble, Kloosterdorp Steyl; op

basis van duurzame ontwikkeling.
Een uniek project, dat vraagt om
een zorgvuldige aanpak.
De herbestemming van dit project
wordt dan ook aangevlogen vanuit
de exploitatiegedachte. Integraal,
omdat de cohesie van het ensemble
niet losgelaten mag worden.

Duurzaamheid is daarbij het
sleutelwoord. Duurzaamheid vanuit
diverse invalshoeken.
Onderhoud aan de monumentale
panden is de grootste opgave. Een
opgave die Stichting Kloosterdorp
zelf oppakt. Op duurzame wijze,
door middel van het oprichten
van de Ambachtsschool Nieuwe
Steyl. Mensen worden intern
opgeleid en hun stageplaats/
ervaringsmomenten zijn de eigen
gebouwen.
In samenwerking met Rolduc en
Wittem.
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De twee gebieden met landgoedstatus
binnen het bestemmingsplan
Kloosterdorp Steyl

Duurzame exploitatie betekent
ook dat je jezelf moet laten zien.
Laten zien aan de buitenwereld,
zodat bezoekers en investeerders
een bijdrage gaan leveren aan het
voortbestaan van Kloosterdorp
Steyl.
Duurzaamheid betekent ook een
professionele organisatie. Waarmee
de samenhang van het ensemble
wordt gewaarborgd, ook voor de
toekomst.

Het beschermd dorpsgezicht
kloosterdorp Steyl heeft een grote
opgave in de herbestemming van
gebouwen. Zo wordt de voormalige
drukkerij herbestemd tot educatief
centrum met oriëntatie op nietwesterse culturen.

Op de juiste manier omgaan met
energie is tevens één van de duurzaamheidskwesties. Kloosterdorp
Steyl heeft een eigen energievoorziening en van daaruit willen we
een eigen energiebedrijf opstarten.
Communicatie van al deze projecten
is essentieel. Om de verborgen
kracht van Kloosterdorp Steyl als
kroonjuweel van Limburg naar
de toekomst te brengen. Medeeigenaarschap, ambassadeurschap
en creatie van waarden is ons
devies.

Steyl is van en voor iedereen.
De bijdrage van het startkapitaal in
al deze projecten zal als vliegwiel
fungeren. Om het proces te starten
van deze belangrijke transformatie
en ook voor de toekomst dit
kroonjuweel aan de Maas veilig te
stellen voor de volgende generaties.

Aanleiding
In juli 2014 is in overleg met
gedeputeerde Koopmans namens
de Provincie Limburg, wethouder
Teeuwen namens de gemeente

Venlo en de kwartiermakers van
Kloosterdorp Steyl afgesproken dat
het vliegwiel van transformatie van
het Kloosterdorp het best gediend
zou zijn met een startkapitaal van
€ 1.000.000,- waarin alle drie partijen
gelijk participeren.
Inmiddels hebben alle partijen, t.w.
Provincie Limburg, gemeente Venlo
en stichting Kloosterdorp Steyl
(mede met behulp van congregaties
en het Nationaal Restauratiefonds),
aangegeven dat zij bereid zijn
een bijdrage van € 333.333.beschikbaar te stellen, zodat een

totaalbedrag van € 1.000.000,- voor
het startkapitaal Kloosterdorp Steyl
wordt gerealiseerd.
Daarmee is in beginsel de weg vrij
voor de start van het transformatieproces Kloosterdorp Steyl, uit te
voeren door Stichting Kloosterdorp
Steyl.

Het startkapitaal dat op deze wijze
beschikbaar komt, draagt belangrijk
bij aan het vliegwiel voor het gehele
transformatieproces. Essentieel
hierin zijn de vier speerpunten van de
transformatie:

1. Uitvoeren van de eerste tastbare projecten
2. Neerzetten van een professionele organisatie
3. Ontwikkeling, van nieuwe projecten en
de organisatie
4. Onderhoudsreserve opbouwen

Leest u mee en voel de betovering van Steyl.

Uit de nota “Monumenten in beweging”
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Provincie Limburg 2016
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Inhoudsoverzicht
1. Steyl en haar rijke traditie
Steyl als broedplaats voor een nieuwe vorm van samenwerken en samenleven.
Vijf kernwaardes zijn hierin leidend.

2. Steyl en haar ambities
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De ambities van de kwartiermakers van Steyl zijn gericht op een herbestemming op
basis van duurzame exploitatie.

4. Steyl en haar netwerk

5. Steyl en de huidige stand van zaken
3. Steyl, het startkapitaal en haar structuur
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Steyl geniet een culturele ANBI-status. Er wordt een professionele organisatiestructuur
neergezet, conform de regels van ‘good governance’.
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In 2011 is gestart met het inzetten van het transformatieproces. Met als bakens o.a. de
oprichting van de Stichting Kloosterdorp Steyl, ANBI-status en erfpacht-overdracht.

6. Steyl en de reeds gerealiseerde projecten
Met de uitwerking van het startkapitaal zullen de vier hoofdpunten van het
transformatieproces als leidraad worden aangehouden:
1. Uitvoering:
• Opening van het Forgiveness museum
• Verbouwing van de Timmerwerkplaats tot Ambachtsschool Nieuwe Steyl
• Verbouwing van de Schloßerei: voor informatiecentrum KDS én voor het theehuis
2. Opzetten van de professionele organisatie
• Binnen vijf jaar tijd uitgroeien tot een professionele organisatie
• Professionalisering van de communicatie & administratie
3. Ontwikkeling
• Haalbaarheidsstudies opzetten
• Verbindingen en overlegstructuren verder uitbouwen
4. Onderhoudsreserve
• Meerjarig onderhoudsreserve wordt opgebouwd, waarin toekomstig duurzaam
		
herstel en onderhoud van gebouwen en terreinen centraal staat
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Samenwerking is van essentieel belang voor een transformatieproject als Steyl.
Samenwerking met o.a. Rolduc, Wittem, kennisinstellingen, Leisureport, Provincie en
Gemeente, Stijlvol Steyl, Behoud Monumenten Steyl, Wijkraad Bouwmensen Limburg en
diverse vrijwilligersorganisaties die Steyl een warm hart toedragen.

43

Vanaf 2013 is er reeds begonnen met diverse werkzaamheden. Restauratie en diverse
promotionele activiteiten.
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7. Steyl en haar dromen

26

8. Conclusie
31

33
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Voor het jaar 2016 staan er een aantal projecten op stapel waarmee daadwerkelijk inhoud
gegeven kan worden aan de verdere uitbouw van de verwerkelijking van de dromen van pater
Arnold Janssen.
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Het bijzondere van de herbestemming van Kloosterdorp Steyl is dat investeringen niet
alleen leiden tot behoud van monumenten, maar de investering in de transformatie leidt tot
een duurzame exploitatie van gebouwen en tuinen, waarbij de bevolking, de toerist en de
internationale gemeenschap volop kunnen genieten van dit kroonjuweel aan de Maas.
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1. Steyl en haar rijke traditie
Het dorp Steyl en de kloosters vormden al snel een symbiose die heeft geleid
tot een wereldwijde ontmoetings- en leerplek in Steyl.
Een oude haven- en handelsplaats waar een zelfvoorzienende gemeenschap
de vluchtende orden en congregaties uit Frankrijk en Duitsland onderdak
bood, waardoor een nieuwe kans ontstond: een missie in Nederland waar zorg,
onderwijs en ambachtelijkheid, tomeloze groei en een vorm van samenleven
en samenwerking gericht op wereldwijde betekenis centraal staan.
Een unieke plek, zonder gelijke in de wereld.
Degelijk en duurzaam, is het streven van Arnoldus Jansen, de stichter van dit
kloosterdorp, vanaf het moment in 1875 dat hij neerstreek in Steyl. Uitgangspunten die ook nu weer centraal staan in het huidige transformatieproces.
Steyl als broedplaats voor een nieuwe vorm van samenwerken en samenleven.
Dit is de grote transformatie waarin wij ons nu bevinden. Zodat wij ook vandaag en in de toekomst van betekenis kunnen zijn.
Door middel van bijgaand icoon is dit kort samengevat:

Vanuit de deugd Gastvriendschap of Gastfreundschaft is er voor mensen met
een missie ruimte om hun missie te ontdekken en te herijken en een bron van
zegen te zijn voor de hele wereld en kwetsbare mensen in het bijzonder. Dit
zijn de inheemse volken in alle continenten, vluchtelingen en mensen met een
(zogenaamde) beperking.
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De vijf kernwaarden van het Kloosterdorp Steyl:
• Gastvriendschap, respect, zorg voor elkaar
en gemeenschapsvormend / verbindend,
waarbij kwetsbare mensen leidend zijn
• Bezinning, educatie en inspiratie
• Internationale ontmoeting en
interculturele communicatie
• Duurzaamheid
• Ambachtelijkheid en zelfvoorzienendheid

Het monumentale ensemble dorp en klooster Steyl
Binnen het ensemble Kloosterdorp
Steyl is de stichting primair
verantwoordelijk voor 13 hectaren
tuinen en 30.000 m2 gebouwen.
De vele rijksmonumenten en
gemeentemonument vragen
om behoud en bescherming.
Daarnaast maken de internationaal
gewaardeerde kloostertuinen en
botanische tuin Jochumhof deel
uit van het Europees netwerk van
erfgoedtuinen.

Dit, deels beschermde, gebied
herbergt o.a.:

Missiehuis Sint Michaël
Een voorbeeld van levende
architectuurgeschiedenis.
De kleine herberg, de Ronck, die er
in 1875 stond, groeide via ontelbare
uitbreidingen en verbouwingen in
1876 – 1888 uit tot het Missiehuis
van nu.

Een indrukwekkend complex van
ongepleisterd baksteen, dat eigenlijk
vrij onopvallend in het landschap is
ingebed. Groot, imposant en toch
geen pracht en praal en overvloed.
Het centrum van een wereldwijd
netwerk van missionarissen.
De Arnold Janssen familie telt zo’n
10.000 leden in 80 landen, omringd
door een sterke vrienden- en
familieverband.
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Het Missiehuis is een plek waar
men minstens één keer in het leven
geweest moet zijn. Een plek om te
behouden en van daaruit de functie
van wereldwijd inspiratiecentrum op
een actuele wijze in te vullen.

De dubbelkerk van Sint Michaël
De dubbelkerk van St. Michaël is
het voorbeeld voor vele kerken
en kapellen, nagebouwd door de
missionarissen over de hele wereld.
Zij staat markant in het middelpunt
van het missiehuis. Het is een naar
buiten toe, al vanaf veraf zichtbaar,
spiritueel centrum en levend
bedevaartsoord. De kerk werd in
1884 opgericht. In de benedenkerk
bevindt zich het graf van de heilige
Arnold Janssen, oprichter van
Kloosterdorp Steyl.

Gastenverblijf centrum Sint Michaël
Het gastenwerk in Centrum Sint
Michaël, jaarlijks goed voor 8500
overnachtingen en vele dag-
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groepen, is één van de kernfuncties
van de Sociëteit van het Goddelijk
Woord, de naam van de bewoners
van het Missiehuis.
Een organisatie met 10.000 leden in
ongeveer 80 landen. In de lijn van de
gastenverblijven van verschillende
kloosters en abdijen staan mensen
in de rij om hier te mogen verblijven.

Missiemuseum Steyl
Het missiemuseum Steyl herbergt
een verzameling natuur- en
cultuurhistorische voorwerpen.
Opgestuurd door de missionarissen
afkomstig uit het kloosterdorp Steyl,
vanuit alle landen ter wereld.
Het huidige museum is geopend
in 1931. Broeder Berchmans,
die sinds 1901 in het museum
werkte, droeg zorg voor de
inrichting. Hij deelde het museum
op in een volkenkundige en een
natuurhistorische afdeling. De stijl
en indeling zijn sinds 1931 niet

meer gewijzigd, en tot monument
verklaard, en daarmee op zichzelf al
een museumbezoek waard.
Een museum dat aan de
vooravond staat van een sprong
naar de toekomst als culturele
onderneming, daarbij geholpen
door o.a. het Afrika Centrum in
Cadier en Keer en de evenementen
die Kloosterdorp Steyl gaat
organiseren.

Het Missiemuseum is één van
de internationaal en nationaal
gewaardeerde plekken. Een plek
die, dankzij de beer, de opgezette
dieren, de vlinders en de kunst uit
vijf continenten, bij vele generaties
in het geheugen gegrift staat.

ook nu nog veel gelezen familieblad
‘Stad Gods’.
Het werk in de drukkerij en in de
andere bedrijven van het missiehuis
stond in dienst van de verspreiding
van het Woord Gods en de financiële
ondersteuning van het missiewerk.

De verschillende grotten van Steyl
De drie grotten van Steyl werden
volgens een plan van pater-tuinman
Gerard Rademan tussen 1890 en
1900 als onderaardse plaats van
bezinning aangelegd. Zij nodigen uit
tot stil gebed en bezinning.
We spreken hier over:

De Zeven Smarten-grot
De Maria-grot
De Olijfberg-grot
Voormalig drukkerij en
werkplaatsen
Tot 2004 werden in de eigen drukkerij
van de Orde talloze boeken en
geschriften gedrukt, waaronder het

Zetters en fotografen, journalisten
en redacteuren, steendrukkers,
timmerlieden, bankwerkers,
elektriciens en nog talloze andere
ambachtslieden en specialisten
werkten hier nauw met elkaar
samen om als hecht team het
missiewerk te steunen.

Heilig-Hart Heuvel
Het hoogste en mooiste deel van de
tuinen van Steyl werd al vóór 1890
aangelegd. De kroon op de heuvel
is een sneeuwwit Heilig Hart-beeld
als teken voor de niet te overtreffen
liefde van Jezus. Het 2,5 meter hoge
beeld is een nabootsing van

het beeld in de Sacré-Coeur op
Montmarte in Parijs.
Van onderaan de voet van de heuvel
groeit een reusachtig levend kruis
van struiken naar boven toe. Dit
kruis “rust” op een aanduiding van
de wereldbol en loopt bovenaan
uit in een driehoek, symbool voor
de Drievuldigheid van God. Hierin
bevindt zich een perk met donkerder
groen, waarin het alziende oog van
God wordt uitgebeeld als teken
voor het feit dat God met Zijn liefde
onder ons is.
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De imkerij in Steyl en Belfeld

De Lourdesgrot

In de tuinen verscholen staat een
uitgebreide bijenstal.
Bijen, die zoals in de actualiteit
blijkt, van levensbelang zijn voor
onze voedselvoorziening. Zonder
bijen kunnen we als mens niet
overleven.

De Lourdesgrot werd in 1922 door
soldaten gebouwd die uit de oorlog
waren teruggekeerd en in Steyl
van hun, in de 1ste WO, opgelopen
wonden herstelden. De grot is een
blijk van dank aan Maria voor het feit
dat zij deze vreselijke oorlog hadden
overleefd.

De imkerij is een mooi spiritueel
erfgoud en biedt een lekkernij van
Steylse bodem.
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De parken van Steyl
Het heuvelachtige parklandschap
met zijn lange slingerpaden door
dicht struikgewas en hoge bomen,
werd regelrecht van een zandige
heuvelrug met heide verheven tot
wat het nu is.
Er is hier een ensemble van
kloostertuinen gecreëerd, die de
elementen vroomheid en spirituele
inspiratie, fruit- en moestuinen,
beleving van de natuur en recreatie
op een harmonische wijze met
elkaar verbindt.

Dit in Nederland unieke samenspel
geldt dan ook als beschermd
monument.
Stichting Kloosterdorp Steyl gaat
deze tuinen verder ontwikkelen
en ontsluiten, met behoud van de
beschreven bijzondere waarden.
Met hulp van de Provincie Limburg
is het onderdeel geworden
van het Europees Netwerk van
Erfgoedtuinen.

Vergankelijkheid en eeuwigheid;
het kerkhof
Het kerkhof, ontstaan tussen
1887 en 1895, waar de eerste
medewerkers van de stichter hun
laatste rustplaats hebben gevonden
evenals zijn opvolgers, een aantal
bisschoppen van de missie van Steyl
en honderden medebroeders.
Dit is waarschijnlijk de meeste
bezochte gewijde plaats in de
parken van Steyl.

Het Heilige Geest-Klooster
Moederhuis van de
Aanbiddingszusters
De gemeenschap van de
Aanbiddingszusters van Steyl werd
in 1896 door Arnold Janssen in het
leven geroepen. De contemplatieve
leefwijze van de orde is door haar
gebed geheel de missie toegewijd. In
1914 hebben de zusters dit klooster
betrokken.
Tegenwoordig zijn er 22 conventen
in 12 verschillende landen, waarin in
totaal zo’n 380 Aanbiddingszusters
wonen en werken.

Het Heilig Hart Klooster
Moederhuis van de Missiezusters,
ook wel de Blauwe zusters
genoemd.

De plattegrond van het in 19021904 volgens ontwerp van Arnold
Janssen gebouwde klooster heeft
de vorm van een gestileerde duif,
het symbool voor Gods Heilige
Geest en een verwijzing naar de
officiële naam van de missiezusters;
“Dienaressen van de Heilige Geest”.
De imposante architectuur roept
bij de bezoeker tegelijkertijd
bewondering en ernst op.
Wat bijna niet merkbaar is, is
dat er jaarlijks meer dan 9.000
overnachtingen zijn naast de vele
dag-groepen en cursussen. Net
als bij Centrum Sint Michaël in het
Missiehuis, komen ook in dit Heilig
Hart Klooster groepen uit binnenen buitenland.
De accommodaties zijn goed
geoutilleerd en bieden naast
comfort ook de warmte van de
gastvriendschap van de zusters.
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Het Wereldpaviljoen
Helemaal in lijn met de werkwijze en
de visie van de missionarissen van
Steyl is de Stichting Wereldpaviljoen,
na een mooie start op de Floriade,
in de Drukkerij van het Kloosterdorp
ondergebracht.
Met een boeiend programma op
en rond de markt van San Pedro,
trekt het Wereldpaviljoen nu al ruim
5.000 bezoekers. En aanvragen om
te mogen bezoeken nemen toe. Van
zowel scholieren als toeristen in het
algemeen.

Ketelhuis
Dit Ketelhuis is sinds 1909, het hart
van de energie- en watervoorziening
geweest van het Kloosterdorp. De
leidingen en gangen strekken zich
uit tot de in de uiterste puntjes van
het Kloosterdorp.
Door de tomeloze inzet van de
vrijwilligers van de Stichting
Behoud Monumenten Steyl is het
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Ketelhuis, met haar historische
stoommachines, weer in haar volle
glorie hersteld en functioneert als
voorheen.

Jochumhof
Deze botanische tuin is de lestuin
geweest voor missionarissen
die over de hele wereld zijn
uitgezwermd. Goed geschoold en
voorbereid om met exotische natuur
om te gaan, ter wille van het geluk
en welzijn van de mens.
Deze lestuin is een belangrijk deel
van het ensemble Kloosterdorp
Steyl. De stichting Kloosterdorp
Steyl wil de stichting Jochumhof
van dienst zijn bij de verdere
ontwikkeling en exploitatie.
Stichting Jochumhof heeft de
ambitie om, naast het in stand
houden van de lestuin, ook een
presentatie te worden van het
TIglien-tijdperk, dat zo kenmerkend
is voor de regio.

Schutterijmuseum

Steyl en haar betoverende omgeving

Eén van de markante plekken
van het Kloosterdorp Steyl is het
Schutterijmuseum. Het is als
herboren, herrezen uit de as, en
met hulp van de Provincie nu
doorgestart in de voormalige
St. Rochuskerk op Steyl.

Als je in Steyl bent aangeland is
er ook volop plek om op adem te
komen. Neem het pontje naar de
overzijde en ervaar het kloosterdorp
ingebed in haar betoverende
omgeving.

Waar schutterijen vroeger 'have
en goed', datgene dat voor de
mensen heilig was, beschermden
en verdedigden, troont het
Schutterijmuseum nu boven het
Kloosterdorp uit. Een nieuwe
en tegelijkertijd vertrouwde
toegangspoort voor Kloosterdorp
Steyl.

Van de Jozefstaete tot aan het
Heilige Geest Klooster, met in
het midden de havenplaats
en het Missiehuis met de twee
karakteristieke torens. Het
Vaerhoes en alle andere horeca
in Steyl, kenmerkend voor de
Gastfreundschaft van Steyl.
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Startkapitaal

2. Steyl en haar ambities
De ambities van de kwartiermakers van Steyl zijn gericht op
een herbestemming op basis van duurzame exploitatie.
Deze ambities vormen de leidraad
voor elke beslissing die genomen
wordt.

d. Gastenwerk met zorg en bezinning
Het verleggen van grenzen, met
plekken om te genieten, te leren en
te beleven in gastvriendschap.

a. Het ensemble blijft intact
De kracht van Kloosterdorp Steyl
wordt bepaald door de cohesie van
het geheel.

b. Ambachtsschool Nieuwe Steyl

Internationale oriëntatie en
ontmoetingen gericht op een
respectvolle missie over de gehele
wereld

Ambachtelijk werken en leren in een
beschermde omgeving en social
return on investment.

f. De lokale samenleving blijft
betrokken als gelijkwaardig partner

c. Modeldorp Duurzaamheid
Zelfvoorzienend en faciliterend voor
de bevolking van Steyl,
medewerkers en vrijwilligers.
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e. Arnoldus Janssen Academie

De lokale samenleving van Steyl
en het Kloosterdorp blijven als
symbiose essentieel.

benodigd

Uitvoering verbouwkosten

€

487.500,-

Forgiveness museum

€

37.500,-

Bouwkosten 2 projecten

€

405.000,-

Begeleiding 2 projecten

€

45.000,-

Het bijzondere van de herbestemming van
Kloosterdorp Steyl is dat de investeringen
leiden tot behoud van de monumenten,
gebouwen en tuinen en daarnaast zal de
transformatie leiden tot een duurzame
exploitatie. Hierdoor kunnen de bewoners,
de bezoekers en de internationale gemeenschap volop blijven genieten van dit kroonjuweel aan de Maas.

Opzetten professionele organisatie

€

110.000,-

Opzetten communicatieplan en uitvoering €

60.000,-

Inrichten administratieve functie

€

50.000,-

Ontwikkelen project portfolio

€

200.000,-

businesscase

€

10.000,-

Haalbaarheidstudie 5 projecten

€

180.000,-

Begeleiding 5 projecten

€

10.000,-

Meerjarige onderhoudsreserve

€

202.500,-

Het proces van de transformatie

Bouwhistorische inventarisatie

€

45.000,-

Inventarisatie lange termijn onderhoud

€

45.000,-

Voorziening LT onderhoud / calamiteitenreserve

€

112.500,-

Totaal

€

1.000.000,-

3. Steyl, het startkapitaal
en haar structuur
Vliegwielwerking

Om de ambities waar te maken is het startkapitaal nodig, onder te verdelen in de vier
speerpunten:
• uitvoering
• opzetten organisatie
• ontwikkeling
• onderhoudsreserve

De herbestemmingsvisie van Kloosterdorp Steyl is gebaseerd op duurzame
exploitatie. Van daaruit zijn we gekomen tot deze opzet, waarbij we uitgaan van de
exploitatie-gedachte. Integraal, omdat de cohesie van het ensemble ‘Kloosterdorp
Steyl’ niet mag worden losgelaten.
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1. Uitvoering

A. Opening van het Forgivenessmuseum

Vliegwielwerking
Projecten

!

The weak can never forgive

GEBOUWEN
WORDEN
OPGEKNAPT
NIEUWE
HUURINKOMSTEN
WORDEN
GEREALISEERD

NIEUWE
DORPSBEWONERS
(ONDERNEMERS)
KOMEN

GEBOUWEN
WORDEN
OPGEKNAPT

AMBACHTSCHOOL

AMBACHTSCHOOL
HEEFT
HEEFT
EEN PLEK
EEN PLEK

De projecten die gebudgetteerd zijn:

SCHLOßEREI
WORDT OPGEKNAPT
THEMA
“ONTMOETING”

A. Opening The Forgiveness Museum
B. Van timmerwerkplaats tot 		
ambachtsschool Nieuwe Steyl
C. De Schloßerei

THEEHUIS,
VERKOOPPUNT
BAKKERIJ EN
BEZOEKERSCENTRUM

LEERLINGEN
LEERLINGEN
WORDEN OPGELEID
EN PAKKEN
NIEUWE
WORDEN
OPGELEID
GEBOUWEN
AAN
EN PAKKEN
NIEUWE

MENSEN
WORDEN
AANGETROKKEN EN
GEINTERESSEERD

NIEUWE
DORPSBEWONERS
(ONDERNEMERS)
KOMEN

NIEUWE
VRIJWILLIGERS EN
NIEUWE
DONATEURS BIEDEN
VRIJWILLIGERS
ZICH AAN EN

GEBOUWEN AAN

NIEUWE
HUURINKOMSTEN
WORDEN
GEREALISEERD
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De aftrap van het transformatieproces zal plaatsvinden met
de opening van het Forgiveness-museum.
Een pop-up museum, volledig in de geest van de missie namelijk Vergeven.

THEEHUIS,
VERKOOPPUNT
BAKKERIJ EN
BEZOEKERSCENTRUM

DONATEURS BIEDEN
ZICH AAN

MENSEN
WORDEN
AANGETROKKEN EN
GEINTERESSEERD

Mahatma Gandhi

The Forgiveness Museum
Een internationaal pop-up museum over vergeving, in de kloosters in Steyl
1. The Forgiveness Museum

SCHLOßEREI
WORDT OPGEKNAPT
THEMA
“ONTMOETING”

Forgiveness is the attitude of the strong

De kloosters in Steyl spelen aan het
einde van de Tweede Wereldoorlog
een bijzondere rol. Honderden
inwoners van Steyl zitten in de
periode 21 november 1944 tot
aan de bevrijding op 1 maart 1945
ondergedoken in verschillende
kloosterkelders.
Wat het kelderleven in Steyl
bijzonder maakte, is dat de kloostercongregaties Duits zijn. Met andere
woorden: inwoners van Steyl
schuilden voor het oorlogsgeweld

van de Duitse bezetter bij Duitse
congregaties in bezet Nederlands
gebied.

Duitse congregaties in Steyl hun
ervaringen en verhalen hebben
vastgelegd.

Bijzonder verhaal

Steyl heeft dus een bijzonder
verhaal over de laatste 100 dagen
van WOII. In dat verhaal staan
verzoening, vergeving, vrede en
vrijheid centraal. Thema’s die, ook
in relatie tot elkaar, actueler zijn
dan ooit. In navolging van het boek
wordt in het kloostercomplex in
Steyl een pop-up museum ingericht
met als thema ‘verzoening &
vergeving’.

De Duitse en Nederlandse
missionarissen van de congregaties
zorgen zo goed als mogelijk voor
de onderduikers uit Steyl en redden
velen het leven. Over dit bijzondere
verhaal is in 2015 een boek
uitgekomen, met een bewerking van
enkele nooit eerder gepubliceerde
dagboeken waarin inwoners van
Steyl en missionarissen van de
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Steyl als bedevaartsoord voor
vergeving. Het museum krijgt als
naam: The Forgiveness Museum.

Wereldwijd een uniek museum
“The Forgiveness Museum” is
wereldwijd de eerste in zijn soort.
De meertalige expositie bestaat
uit persoonlijke attributen en
persoonlijke verhalen van mensen
(mondiaal) in relatie tot vergeving.

Op 1 juli 2016 wordt bekend
gemaakt dat The Forgiveness
Museum in Steyl wordt gevestigd
en op vrijdag 2 september zal de
officïele opening plaatsvinden en
zal tot en met 31 december 2016
geopend zijn.

Vergeving centraal
Met “The Forgiveness Museum”
als thematentoonstelling stellen
we vergeving centraal. Vergeving
in de meest brede betekenis, van
macroniveau (tussen landen en
religies) tot microniveau (vergeving
tussen mensen).

Ook de mensen die het
kloosterleven in Steyl tijdens de
Tweede Wereldoorlog hebben
meegemaakt geven invulling aan
het pop-up museum. De expositie
Het project is, zoals beschreven,
bestaat dus grotendeels uit
vooral gebaseerd op persoonlijke
aangeleverde attributen, verhalen
Het hart van Jezus leeft in hart van alle mensen
verhalen en wensen. Omdat
en foto’s van
mensen. Zij blijven
Arnold
Janssenwereldwijd aandacht zal worden
eigenaar van deze expositiestukken.
gevraagd aan mensen om in
Na afloop van de expositie gaan
de vorm van een attribuut en
deze stukken terug naar de
persoonlijk verhaal een bijdrage te
rechtmatige eigenaar.
In Steyl klopt het!
leveren aan de expositie - mensen
stellen de expositie zelf samen -,

The Forgiveness Museum
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is de verwachting dat
“The Forgiveness Museum”
internationale (media-)aandacht
zal krijgen en zo extra aandacht op
kloosterdorp Steyl zal vestigen.

Verdienmodel
Internationale publiciteit moet het
verdienmodel van dit project een
impuls geven: het uitgangspunt is
namelijk om financiële middelen
(kaartverkoop, donaties, fondsen,
crowdfunding) te genereren voor de
transformatie van het kloosterdorp
Steyl.
Daarmee kan “The Forgiveness
Museum” als vliegwiel en aftrap
fungeren voor de transformatie.
Bovendien kan Steyl zo invulling
geven aan een bijzondere formule
om jaarlijks aan de hand van
(internationale) exposities financiële
middelen te genereren om mede
de volgende stap(pen) in de
transformatie te kunnen zetten.

B. Van timmerplaats tot Ambachtsschool Nieuwe Steyl

AMBACHTSSCHool nieuwe steyl
Eén van de grootste opgaven binnen het Kloosterdorp is het
noodzakelijke groot-onderhoud te verrichten aan de gebouwen,
muren en het gehele landschap. Vanuit de kloostertraditie en
zelfvoorzienigheid wordt hier invulling aangegeven door het
oprichten van een eigen ambachtsschool.
Doel
Het doel van de Ambachtsschool is
meerledig:
• Opleiden combinatie werken/
leren
• Opvang van mensen
• Invullen social return
De vakopleiding is specifiek gericht
op restauratie aan monumentale
panden. Hiervoor is samenwerking
gezocht met oa het werkleerbedrijf
van Rolduc en Wittem. Partners
zijn Monumentenwerk/WSW,

Monumentenwacht Limburg, VOS
company en Bouwmensen Limburg.

Werkwijze
Er is plaats voor een verscheidenheid aan ambachten; timmeren,
metselen, loodgieten en glas-in-lood
werk en diverse andere ambachten.
Bij de ambachtsschool nieuwe stijl
gaat het om het leren in de praktijk;
"Hands-on"! Het leerwerk geschiedt
zo weinig mogelijk in lokalen maar
zoveel als mogelijk in het veld, aan
de monumentale gebouwen en

tuinen van het Kloosterdorp Steyl.
Zo wordt, naast een groeiende
vakkennis en vaardigheden, een
grote bijdrage geleverd aan het
herstel en herbestemming van de
gebouwen.
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Doelgroep
Net als dat het doel meerledig is,
is ook de doelgroep meerledig.
• Medewerkers Sociale
werkvoorziening, die met een
SW-indicatie toch een traject
beginnen om restauratiewerk
te leren (Programma
Monumentenwerk van Westrom,
Monumentenwacht Limburg en
WAA-groep dat al kloostermuren
en houten objecten heeft
gerestaureerd in Steyl).
• Klanten van de UWV en van
Sociale Zaken van de Gemeente
Venlo, bijvoorbeeld senioren
tussen 55 en 67 jaar, op
verwijzing van de UWV en
Werkplein Gemeente Venlo
• Schooluitvallers die via bv. Vosopleidingen uit o.a. Roermond
op een veilige en inspirerende
manier weer aan de slag gaan en
in de praktijk leren.
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• Mensen met een bijzonder
talent: bv. Oya-center-pupillen
(met syndroom van Down) of
leerlingen van de St. Buitengewoon
(voorheen: Speciaal Onderwijs
Noord en Midden Limburg)
of pupillen van het Regionaal
Centrum Autisme
• Vrijwilligers als medewerkers en
jobcoaches.

Relaties Ambachtsschool
Nieuwe Steyl
De ambachtsschool zal binnen
het Kloosterdorp een zelfstandige
entiteit worden maar diep geworteld
zijn in de processen binnen het
Kloosterdorp. Hierdoor kan ze
relaties aangaan met opleidingen
uit de omgeving in het kader van
scholing als ook het aanbieden van
stageplekken. Zo kunnen renovatie/
onderhoudsvraagstukken binnen
het Kloosterdorp ingevuld worden
als scholingsproject.

Door aan de component scholing
de juiste begeleiding toe te
voegen kunnen kwalitatieve
leer-werkplekken ontstaat voor
kwetsbare mensen, onder gunstige
en veilige omstandigheden.
Een doelgroep waarvoor binnen
de traditie van Arnoldus Janssen
extra aandacht is. Door het
inzetten van deze mensen binnen
de herbestemming zal KDS zelf
invulling gaan geven aan de
social return component van de
herbestemmingsopgave, binnen
de eisen van de reguliere ROP
(restauratie opleidingsplek).

C. De Schloẞerei
Om het Kloosterdorp Steyl een waar ontmoetingscentrum te
maken voor de vele bezoekers zal deze voormalige werkplaats
voor diverse ambachten omgetoverd worden tot een centraal
ontvangst- en informatiepunt.
Het gebouw kent al een onderverdeling in diverse ruimtes (ca.
300 m2). Het voornemen is om deze
verder in te richten als theehuis
met terras en als verkooppunt of
werkatelier voor ambachtelijke
verkooppunten.
Hier kunnen bezoekers en
geïnteresseerden en sponsoren
worden ontvangen en in wisselende
mini-tentoonstellingen worden

meegenomen in de geplande
herbestemmingsontwikkelingen
en andere activiteiten in het
Kloosterdorp.
Er vinden op dit moment al diverse
gesprekken plaats met potentiële
huurders voor de vestiging van
het Theehuis, een creatieve
werkplaats, en een Verspunt van de
Kloosterbakker.
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2. Opzetten van de professionele organisatie

Van opstart naar professioneel

De kwartiermakers

Vliegwielwerking

Stichting Kloosterdorp Steyl geniet een culturele ANBI
status en is vooralsnog opgezet als groeimodel.
Deze stichting zal middels een erfpacht constructie de vele
leegstaande gebouwen in beheer nemen en duurzaam gaan
exploiteren. Hiermee worden de missionarissen van de SVD
ontzorgt en onstaat een nieuw perspectief voor het ensamble
gebouwen. De omvang van het ensamble vraagt om een
professionele organisatie.
Om te komen tot professionalisering zullen de kwartiermakers,
momenteel het bestuur van de stichting, in de opstartfase
middels een aantal werkmaatschappijen gaan werken aan
de eerste projecten en zich bezighouden met het neerzetten
van de proffessionele structuur, conform de regels van ‘good
governance’. Hiermee borgen de voormalige kwartiermakers
dat de kennis, kunde en relaties, opgebouwd in de
afgelopen vijf jaren, wordt meegenomen in het groeimodel.
Gedurende de opstartperiode van drie jaar zullen
de kwartiermakers een dubbele functie vervullen; in
zowel het bestuur als de werkmaatschappijen. Na deze
opstartperiode zal een duidelijke scheiding tussen bestuur en
werkmaatschappijen aangebracht worden.
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Met de beschikbare middelen vanuit het startkapitaal zal de stichting door
kunnen groeien naar een professionele organisatie.
Er zullen een drietal werkmaatschappijen worden opgericht:

Fred Walsteijn

Winfried Timmers

OPZETTEN
ORGANISATIE

Piet Laumans

1. Beheer en ontwikkeling
Primair gericht op de gebouwen in het Kloosterdorp

INKOMSTEN
WORDEN
GEREALISEERD

DIENSTEN
WORDEN OOK
AANGEBODEN AAN
MEDEBEWONERS

TRANSPARANTIE
IS
HANDELSMERK

ERVARING WORDT
OPGEDAAN EN
WERK- LEERPLEKKEN
WORDEN
GEREALISEERD

2. Shared Services
Enerzijds gericht op het leveren van ondersteunende diensten voor de
eigen organisatie, anderzijds gericht op de nieuwe ondernemers in het
Kloosterdorp. Ook deze laatsten kunnen een beroep doen op de diensten
van organisatie, uiteraard tegen een vergoeding.

3. Innovatie en projecten
Gericht op het ontwikkelen van zowel tijdelijke als permanente
activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het
Kloosterdorp, het ondersteunen van de doelstellingen en het bedienen
van de toeristische agenda.
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Centrale rol kwartiermakers
In deze ontwikkelperiode zullen
de kwartiermakers zelf een
centrale rol blijven spelen in het
stichtingsbestuur en daarnaast de
bestuurs- en adviestaken op zich
nemen in de werkmaatschappijen.
Daarmee een waarborging van de
opgebouwde kennis en kunde in de
voorgaande jaren.

Raad van Toezicht
Bij de start van het Kloosterdorp
Steyl is in haar statuten vastgelegd
dat een Raad van Toezicht wordt
ingesteld. Vanaf deze start is dhr.
E. Meijer, voormalig burgemeester
van Stein, gevraagd deze Raad van
Toezicht verder te vormen.
Het is de ambitie van zowel het
stichtingsbestuur als van de
voorzitter van de Raad van Toezicht
om uiterlijk medio 2017 de Raad
van Toezicht uit 3 leden te laten
bestaan. Bij de invulling van deze

28

vacatures zal specifiek worden
gekeken naar ervaring met de lokale
gemeenschap van Steyl en relaties
met lokale politiek en regionale
vertegenwoordiging.
Het bestuur en de toezichthouders
zijn verantwoordelijk voor de
afweging van belangen. Zij houden
rekening met de belangen van
verschillende stakeholders, die erop
moeten kunnen vertrouwen dat hun
belangen behartigd worden.
Dit vertrouwen is tenslotte voor hen
een voorwaarde om als participant
deel te nemen in Kloosterdorp Steyl.

Bedrijfsvoerings-organisatie
Naast het inrichten van een
professioneel besturingsmodel
wordt ook veel aandacht besteed
aan het inrichten van een adequate
bedrijfsvoeringsorganisatie.
Het inrichten van adequate
bedrijfsvoering/organisatie conform
de code "good governance".

Communicatie & PR

RAAD VAN TOEZICHT
(Ed meijer)

Een kroonjuweel in Limburg als
Kloosterdorp Steyl, verdient een
professionele communicatie en PRbenadering. Om de wereld te laten
kennismaken met deze unieke plek.

STICHTING KLOOSTERDORP STEYL
(Kwartier)

SHARED

BEHEER EN

INNOVATIE EN

SERVICES

ONTWIIKKELING

PROJECTEN

(Werkmij)

(Werkmij)

(Werkmij)

Doelstellingen zijn:
• Bevorderen van toerisme
• Werven van sponsoren en 		
investeerders
• Verbinden bewoners van 		
Steyl en stakeholders

Steyl kent van oudsher een multichannel benadering waarin
persoonlijk contact een sleutelrol
vervult. Dit blijft het streven, in alle
communicatie.

•

Overlegstructuren toerisme
Naast de eigen te ontwikkelen
communicatie wordt reeds
deelgenomen aan overleg met
externe organisaties op het gebied
van toerisme.
•

Middelen
In het communicatieplan worden
de in te zetten middelen bepaald
per doelgroep (toerisme en
investeerders). Uiteraard zullen
zowel online als offline middelen
een rol gaan spelen. Investeringen in
website, social media kanalen en het
onderhoud daarvan, foldermateriaal,
professionele presentaties etc.
worden daar in meegenomen.

•

•

•

VVV Maasduinen en Leisure
Port (gezamenlijk overleg met
vvv’s, toeristische organisaties
en ondernemers in Noord- en
Midden Limburg)
Kartrekker met de gemeente in
het Cultuurtoeristisch Overleg
Steyl
Deelname aan de Werkgroep
Toerisme van de Gemeente
Venlo bij de uitwerking van
het Toeristisch Activiteiten
programma TRAP 2016/2020

•

•

•

Versterking van de activiteiten
op het gebied van bezinningstoerisme, zoals de ontwikkeling en
uitwerking van het bezinningslint
Steyl - Wittem
Netwerkontwikkeling met andere
aanbieders op het gebied van
bezinningstoerisme
Ontwikkeling, verbetering en
uitbreiding van wandelroutes,
fietsroutes, boottochten (o.a. met
de Maashopper) en autoroutes
met Leisureport, Gemeente Venlo,
Hogeschool Zuyd, Provincie
Limburg en Euregio
Participatie in een aantal Eurregio
of Interreg/projecten zoals
Interreg Va met Schloss Dyck,
Kamp Lintfort, Kasteeltuinen
Arcen en Gemeente Venlo in het
programma Grün und Lecker
2017/2018
Participatie in Euregioproject
Onthaasten fase 2 ; ontwikkeling
van onthaastings- en stilte sites in
Limburg, Duitsland en België
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Werven van sponsoren en
investeerders
De financiering van de transformatie
wordt tevens opgebouwd met
crowdfunding, leningen van
religieuze instituten, subsidies van
overheden en fondsen en renteloze
of laag rentende leningen van diverse
overheden en banken voor zover ze
onvoorwaardelijk de waarden van
het Kloosterdorp Steyl delen.
Een belangrijke samenwerking
hierin is de Stichting Vrienden
Kloosterdorp Steyl. Deze stichting
is reeds actief en heeft als doel
fondsenwerving namens Stichting
Kloosterdorp Steyl te verrichten.

Bedrijfsadministratie
De inrichting van een professionele
bedrijfsadministratie behoeft
ook aandacht binnen de nieuwe
bedrijfsvoerings-organisatie.
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Transparantie
Transparantie in handelen wordt
niet alleen nodig voor het behouden
van de culturele ANBI-status, het
stichtingsbestuur heeft dit ook
specifiek vastgelegd in haar statuten
om al haar stakeholders, sponsoren
en geïnteresseerden openhartig te
informeren over haar activiteiten.

Shared services
Een professionele bedrijfsvoeringsorganisatie levert tevens haar
bijdrage in het verdienmodel.
Kloosterdorp Steyl wil ondernemers
de mogelijkheid bieden om passende
activiteiten te ontwikkelen. Bij het
vestigen van een onderneming
kunnen zij een beroep doen op
de professionele organisatie van
Kloosterdorp Steyl. Tegen een
realistische bijdrage kan men
gebruik maken van ondersteuning
bij administratieve, fiscale en
fondswervingsvraagstukken.

3. Ontwikkeling

Doelstelling is de ontwikkeling
van de projectportfolio. Hiervoor
is het noodzakelijk om een aantal
haalbaarheidsstudies uit te voeren,
met als doel:

Vliegwielwerking
!

HAALBAARHEIDSONDERZOEKEN
WORDEN
UITGEVOERD
NIEUWE DOELEN
EN VERDIENMODELEN
WORDEN
GEREALISEERD

PROJECTPORTEFEUILLE
WORDT GEVULD

POLITIEKE EN
MAATSCHAPPELIJKE
AGENDAʼS WORDEN
BEDIEND

PROJECTEN
KOMEN TOT
ONTWIKKELING
KAPITAALVERSTREKKERS
RAKEN
GEINTERESSEERD

1. Het gebouw zal worden
beoordeeld op noodzakelijke
aanpassingen op hedendaagse
bouweisen. Daarnaast zal
er gekeken worden of de
voorgenomen plannen passen
binnen het bestemmingsplan
c.q. of er dat deze dan aangepast zou moeten worden
2. Er wordt gekeken op welke wijze
een herbestemmingsrenovatie
de potentiële huurders het beste
kan ondersteunen
3. Een business case wordt
uitgewerkt om de mogelijkheden
voor duurzame verdienmodellen
in het betreffende object in kaart
te brengen
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Bijzondere aandacht zal geschonken
worden aan de aanwezigheid
van asbesthoudende en andere
ongewenste materialen.

Dit zal de etalage cq showcase
worden waarbij met name
monumenteigenaren en vrijwilligers-organisaties die monumenten trachten te behouden,
uit eerste hand kunnen leren van
de ervaringen bij dit project.

Gestart zal worden met de
haalbaarheidsstudies van
- de Timmerwerkplaats
- de Schloßerei.

Dit onderzoek wordt met
voorrang afgerond, zodat
eind 2016/begin 2017 met de
uitkomsten gezocht kan gaan
worden naar financiering.
In de meerjarenplanning wordt
vanaf 2018 rekening gehouden
met inkomsten van dit project.

Aansluitend worden de studies
uitgevoerd voor:
•

Ontwikkeling energiebedrijf
Kloosterdorp Steyl
Monumentale panden brengen
altijd enorme kosten met zich
mee. Het dak van de drukkerij
wordt daarom omgezet in
een energie-opwekkend
model middels zonnepanelen.
Uiteraard wordt daarvoor
eerst de asbest-houdende
dakbedekking verwijderd.

•

Voormalige Carréboerderij
Hier worden Kloosterambachten
gepland, waaronder de bakkerij,
brouwerij, smederij en glaskunst

•

4. Onderhoudsreserve opbouwen
Vliegwieleffect
!

BENODIGD
ONDERHOUD KOMT
IN BEELD, CALAMITEITEN
WORDEN
BEHEERST

NIEUWE
HUURINKOMSTEN
KOMEN
ERBIJ

ENSEMBLE
WORDT
BOUWKUNDIG
VEILIGGESTELD

PROJECTEN
WORDEN
GEFINANCIERD

LOPENDE
HUURINKOMSTEN
BLIJVEN
BEHOUDEN
TOEKOMSTIGE
HUURINKOMSTEN
WORDEN
ZICHTBAAR

Nieuw Sint Gregor
Gastenverblijf met zorg en stilte
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De reserve meerjarig onderhoud/
calamiteiten is primair bedoeld om
de verplichtingen jegens huurders na
te komen en in voorkomend geval
direct (calamiteiten) onderhoud uit
te kunnen voeren, zodat de bron van
huurinkomsten blijft verzekerd.
Daarnaast zal deze calamiteitenvoorziening worden ingezet voor
de overige gebouwen voor zover
noodzakelijk ter voorkoming van
gevaarlijke situaties.

Historische waarde
Kloosterdorp Steyl vormt een
ensemble van gebouwen, werkplaatsen en tuinen met een belangrijke
historische waarde. En dit brengt
verantwoordelijkheden met zich mee.
Ter voorbereiding op de overdracht
van gebouwen en terreinen heeft
de stichting een aantal belangrijke
stappen gezet om de randvoorwaarden voor het toekomstige
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duurzame beheer van dit belangrijk
cultureel erfgoed te waarborgen.

De culturele ANBI status
is toegewezen.

Landgoedstatus (NSW) en
culturele ANBI

Dit biedt de mogelijkheid aan
particulieren en bedrijfsleven om
onder gunstige fiscale voorwaarden
te schenken aan specifieke doelen
van de stichting. Dit opent deuren
voor funding voor projecten.

In het gehele proces naar de
duurzame exploitatie zijn twee
factoren enorm bepalend geweest.
Namelijk de aanvraag en toekenning
van NSW en de ANBI-status.
Hiermee is het mogelijk nog meer

Deze status legt wel duidelijke
verplichtingen op aan de stichting ten
aanzien van bestuur en transparantie.

Landgoedstatus NSW is
verleend in het kader van
de Natuurschoon Wet.

Huur en andere inkomsten

bescherming te bieden aan de
gebouwen en terreinen en biedt
het meer financieel aantrekkelijke
regelingen ter bevordering van herstel
en instandhouding van gebouwen en
bijzondere tuinen.

Bovengenoemde statussen bieden
niet voldoende zekerheid voor het
toekomstige duurzame herstel
en onderhoud van gebouwen en
terreinen. Er zullen daarnaast ook
voldoende financiële middelen
vergaard dienen te worden.

De stichting voorziet hierin door
een vast deel van de huur- en
andere inkomsten toe te wijzen aan
een reserve meerjarig duurzaam
onderhoud.
Deze reserve zal vanaf nu moeten
worden opgebouwd, met de
verwachting dat deze aan het einde
van de planperiode (2020) kunnen
groeien tot ruim € 200.000,-.

1. Met ondersteuning van de rijksgebouwendienst zal voor het
cultureel erfgoed en het
renovatie-fonds een bouwhistorische inventarisatie
worden opgesteld.
2. Er zal een technisch
gedetailleerd lange termijn
onderhoudsplan worden
opgesteld.

Uiteraard afhankelijk van
eventuele calamiteiten en
onderhouds-inspanningen die in de
komende periode op ons af komen.

Met dit inzicht krijgt de stichting
een beter beeld van de staat van de
gebouwen en de tuinen en op basis
daarvan kan een verantwoorde
keuze worden gemaakt bij het
toekennen van prioriteit aan de
projecten.

Inzet startkapitaal voor bouwhistorische inventarisatie en
onderhoudsplan
De wens is om een deel van het
startkapitaal in te zetten voor de
duurzame instandhouding.
Allereerst zal er goed zicht moeten
komen op de historische kenmerken
en de onderhoudsstatus van de
gebouwen en tuinen.

Voorziening calamiteiten
Ten slotte wordt ook een bedrag van
€ 150.000,- uit het startkapitaal aan
deze reserve toegevoegd.
Deze zijn allereerst bedoeld voor
het opvangen van calamiteitenonderhoud die nodig is voor de

nu verhuurde objecten. Bij de
overname in erfpacht van
het ensemble worden ook 15
objecten met in totaal 23 huurders
overgenomen. Voor het lange
termijn onderhoud van deze
objecten is geen voorziening
getroffen.
Deze verhuurde objecten leveren
van de start een belangrijke
bron van huurinkomsten op, die
essentieel zijn voor het opbouwen
van een gezonde financiële
bedrijfsvoering.
De stichting kan zich dan ook niet
veroorloven dat een deel van deze
huurinkomsten wegvallen doordat
een object (tijdelijk) onverhuurbaar
zou zijn vanwege achterstallig of
calamiteiten onderhoud.
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4. Steyl en haar netwerken
Kloosterdorp Steyl is ontstaan vanuit een
unieke vorm samenleven en samenwerken
tussen dorp en klooster.
En deze unieke vorm bestaat
heden ten dage nog steeds. De
betrokkenheid van dorpelingen
en vrijwilligers is een bijna
uniek gegeven en wordt enorm
gewaardeerd en gekoesterd.
De vele vrijwilligers en de bewoners
van de drie kloosters werken
samen aan de instandhouding en
activiteiten in het Kloosterdorp
Steyl.
De Stichting Kloosterdorp Steyl
vormt de spil in de overlegstructuren
tussen alle partijen. Dit om synergie
te vormen en de ontwikkeling
éénduidig vorm te geven. Voorbeeld
hiervan is het gezamelijk tot
subsidieaanvragen te komen.
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Toeristische samenwerking
•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Stijlvol Steyl
Stichting Behoud Monumenten
Steyl
Wijkraad Steyl
Stichting Jochumhof
Stichting Missiemuseum
Stichting Wereldpaviljoen
Stichting Schutterijmuseum
Cultuurhistorisch-overleg Steyl
samen met de Culturele Raad
Tegelen/Steyl, de Maashopper
en de horeca in het Vaerhoes en
de Jochumhof

In de toekomst zullen hier nog
bijkomen:
•
•
•
•

De Energiecoöperatie
De Zorgcoöperatie
De coöperatie van ambachtelijke
ondernemers in Steyl
Overleg met de sinds jaren op
Steyl woonachtige en werkzame
kunstenaars

Om een beeld te schetsen van deze
samenwerkingen en haar resultaten,
een kleine opsomming.

en Schloss Dyck (D), een uitgebreid
programma rond beleving van groen
en smaak op het programma.
Het wordt een impuls voor de
ontwikkeling en ontsluiting van de
kloostertuinen en de botanische
tuin Jochumhof. Programma’s met
basisschoolleerlingen en scholieren,
gericht op groente telen tot en met
koken en eten.

Evenementen

De rozen van Steyl

Jaarlijks worden, in overleg met alle
partners op Steyl en de gemeente
Venlo, evenementen georganiseerd.

De geschiedenis van Steyl
als rozenplaats wordt met de
Kasteeltuinen Arcen, Limburgs
Landschap en Lottum en de tuinen in
Kamp Lintfort en Schloss Dyck weer
teruggehaald. Oude rozen zoals de
Arnold Janssensroos, gekweekt door
de Steylse familie Leenders, worden
weer in ere hersteld.

Al eerder is aangegeven dat door
de Stichting Kloosterdorp Steyl
met diverse organisaties wordt
samengewerkt op het gebied van
toerisme.

Open dagen van het Ketelhuis
Sint Maartenviering
Het Ketelaersgericht op de Patersplak
Activiteiten van Steyl-promotion zoals
stoomdagen en oldtimershows

Groen en smaak evenement

De kruidentuinen van Steyl

Voor 2017 en 2018 staat, in
samenwerking met Kloostertuinen
Arcen, Klooster Kamp Lintfort (D)

Datzelfde geldt voor de bijzondere
kruidentuinen van Steyl. Het streven
is om veel bezoekers te laten genieten

van het bijzondere van Steyl. Ook via
de tuinen en het kweken, uitwisselen,
verkopen en kopen van kruiden en
het genieten hiervan. In de vorm van
smaakvolle gerechten, dranken en
zalfjes.
Speciale aandacht zal er ook komen
voor geneeskrachtige kruiden. Een
oude Steyler traditie die in Duitsland
volop aandacht opwekt.

Wetenschappelijke samenwerking
“Nijenrode aan de Maas”, de Arnoldus
Janssen Academie
Internationale scholing en ontmoeting gericht op een respectvolle
missie, vanuit een gedeeld moreel
kompas, over de hele wereld.
De Congregaties van Steyl zijn
grondleggers van hooggekwalificeerd
onderwijs, in Europa en de Derde
Wereld.
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Deze traditie pakken we weer op
in Steyl. Belangrijke partner is
bv. De Marketing Circle Limburg
en beoogde partners zijn de
Hogescholen en de Universiteiten
in de regio.
Naast kennismaking met andere
culturen en interculturele
communicatie, ook werken
met en communiceren over je
moreel kompas. Thema’s hierin
zijn integriteit, duurzaamheid,
maatschappelijk verantwoord
ondernemen en handeldrijven.
Een onderdeel is bijvoorbeeld de
menslievende zorg en een opleiding
Gastvriendschap als uitwerking
van hospitality en echte Limburgse
gastenontvangst.
Daarnaast willen we mensen
op verhaal laten komen in het
Kloosterdorp. Met name mensen
met verlieservaringen, verlies
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van werk, gezondheid, relaties,
levensvervulling e.d. Met behulp
van beproefde werkwijzen als
retraite, persoonlijke begeleiding en
begeleide stilteweken en –dagen.
Speciaal willen we ook plek zijn voor
de voorbereiding van de uitzending
van jonge mensen, die niet alleen
avontuur zoeken, maar ook hun
persoonlijke levensmissie willen
ontdekken. In contact met andere
culturen.
Kennis van andere culturen, speciaal
van inheemse volken, van de eigen
kracht van volken en culturen in de
hele wereld, kennis van de eigen
talen in allerlei delen van de wereld.
En je hoeft geen kloosterling te
worden om Missionspartner te
worden van mensen in de hele
wereld.

Students Special
Bij de ontwikkeling en beoordeling
van diverse plannen maken we
reeds gebruik van de kennis en
ervaring en inzet van de studenten
van
• Hogeschool Zuyd (Wijk van
de toekomst, Toerisme en
eventmanagement,
• Hotelmanagementschool
Maastricht
• Facility en Real Estate
management
• Fontys International Business
• HAS Milieukunde, Duurzaamheid
en Watermanagement
• Helicon voor o.a. het ontwerp
van de Kloostertuin op de
Floriade
Deze ettelijke honderden studenten
zijn de volgende generatie
ambassadeurs van het Kloosterdorp.

Die lijnen zullen we vasthouden en
uitbreiden naar opleidingen uit de
verdere regio, zowel in Nederland
als Duitsland en België.

Samenwerking op het gebied van
duurzaamheid
Modeldorp duurzaamheid, het zit in
de genen van Kloosterdorp Steyl.
Duurzaamheid is een oude
traditie in de Arnold Janssen
familie. Gecombineerd met Duitse
creativiteit en degelijkheid is Steyl
allang het bewijs van duurzaamheid.
De zelfvoorzienendheid en
duurzame energieopwekking
voor de kloosters zijn hiervan een
voorbeeld.
Dit systeem gaat Kloosterdorp
Steyl verder uitwerken. De ambitie
is om ook een showcase voor
asbestsanering en verduurzaming
van monumenten te zijn. Een plek

waar iedereen, maar zeker ook
ondernemers en monumenteigenaren, kan zien, leren en
daadwerkelijk merken wat
de positieve impact is van
duurzaamheid en zelfs van
cradle2cradle.
De voordelen van deze aanpak
zijn merkbaar voor ondernemers,
instellingen, organisaties en
inwoners van Steyl. Inclusief een
hogesnelheid internetverbinding.
Samenwerking, internationaal, is
hierbij essentieel. Bezoekers uit
de hele wereld dragen bij aan het
programma en uitingen van de
nieuwste en beproefde duurzame
aanpak. Op het gebied van
energie, water, voedsel en kennis.
Partners zijn o.a. ondernemers,
kennisinstellingen zoals
Hogeschool Zuyd en HAS en NGO’s.
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Gastenwerk met zorg
Gastenontvangst is een kerntaak
van de kloosters. Iedereen was en is
altijd welkom, ook na sluitingstijd,
in de gastenverblijven.
Gastvriendschap ofwel
Gastfreundschaft is een oude
Germaanse en internationaal
beoefende deugd.
We willen in samenwerking met het
Platform Mantelzorg Limburg een
aantal taken oppakken op gebied
van respijtzorg en mantelzorg en
wellicht ook terminale zorg.
Een andere wens vanuit de markt
is de vraag om een campus voor
co-assistenten van het Vie Curi
Ziekenhuis in Venlo. Voor ruim 40
co-assistenten een comfortabele en
veilige plek om te recupereren van
hun harde werk en studeren.
De huidige ervaringen het Missiehuis
laten zien dat dit in een behoefte
voorziet.
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Via Fontys ontvingen we tevens de
vraag of we studenten uit Vietnam
en andere landen, die voor hun
Masteropleiding moeten slagen, een
geëigend onderdak kunnen bieden.

Financiële participatie;
Vrienden van Steyl
Via vormen van financiële
deelname aan de ontwikkeling van
Kloosterdorp Steyl, variërend van
het donateurschap tot participaties
via kleine en grote leningen willen
we de betrokkenheid bij Steyl
versterken en duurzaam maken.

En dat kan door participaties in de
kernactiviteiten van de Stichting,
zoals bedrijven Kloosterbakkerij,
Kloosterwinkel, Kloosterbrouwerij en
andere in Steyl aanwezige huurders
en partners.
Voor alle vormen van betrokkenheid
geldt dat we de traditie en ervaring
van kloosters en de huidige partners
koesteren: Vriendenbijeenkomsten,
thema-dagen, sponsorbijeenkomsten, nieuwsbrief en persoonlijk

contact bij de borrel Himmelwärts,
een kop verse muntthee uit eigen
huis, een glas helder Steylerwater of
– vruchtensap of Steylerbier.

Een uniek moment, dat het weer
volop draait. En het draait op
professioneel werkende vrijwilligers.
Dat is Steyl ten top.

Eigenaar van Steyl

Een tweede weg van eigenaarschap
is het actief betrekken van kinderen,
bijvoorbeeld bij de programma’s
van het Wereldpaviljoen en het
Missiemuseum. Maar ook bij de
tuinontwikkeling door, onder
begeleiding, in samenwerking met
school, kennis te laten maken met
natuur, planten, dieren etc. Door ze
ook de opbrengsten weer te laten
‘verkopen’ of verwerken via het
theehuis of de kloosterbakker.

De eerste weg: betrek mensen
bij de ideeënvorming en de
uitwerking. Hiervoor zullen Stichting
Kloosterdorp Steyl en Stichting
Vrienden van Kloosterdorp Steyl
nauw samenwerken.

Hiervoor is de stichting Vrienden
van kloosterdorp Steyl in het leven
geroepen. Haar verbindende kracht
creëert gedeeld eigenaarschap.

Schoolvoorbeeld van de
betrokkenheid en het eigenaarschap
is het grote aantal vrijwilligers bij het
Missiemuseum, de kerkwacht, de
rommelmarkten, Steyl-promotion,
maar vooral bij het Wereldpaviljoen
en nog meer het Ketelhuis.

Dat kan langs de weg van
gebruikelijke vormen van crowdfunding, zoals je originele vormen
kunt zien bij de Abdij Koningshoeven (La Trappe, Berkel Enschot).

De vrijwilligers van de Stichting
Behoud Monumenten Steyl hebben
een megaklus geklaard en voelen
zich eigenaar van het gerestaureerde
Ketelhuis.

Koesteren doen wij al onze
contacten, in de geest van het
Gastfreundschaft.
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6. Steyl en de reeds gerealiseerde projecten

5. Steyl en de huidige stand van zaken
Met de start in 2011 van de onderzoeken wordt een aanvang gemaakt
van de structuurvisie voor Kloosterdorp Steyl.
En in de daaropvolgende jaren
hebben belangrijke gebeurtenissen
deze visie verder ondersteund en de
stichting gesteund en gebracht tot
waar we nu zijn.

door SVD, de missionarissen dienen
afstand te nemen.

Januari 2014
Intentieverklaring tussen kwartiermakers en SVD om te komen tot
een erfpachtovereenkomst voor het
ensemble.

Januari 2011
Aanvang transformatieproces
middels onderzoeken BOEi welke
resulteert in de structuurvisie d.d.
11-07-2012

Januari 2013
Oprichting Stichting Kloosterdorp
Steyl (KDS) door missionarissen
SVD, ondersteund door de kwartiermakers. Het oprichten van de stichting
wordt van hogerhand herroepen
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Herbevestiging van de bijdrage door
de gedeputeerde Patrick van der
Broeck.

December 2015
Eerste bijdrage aan ontwikkelfonds
door congregatie De Voorzienigheid

In de afgelopen jaren, vanaf 2013, is
reeds begonnen met de aanpak van
diverse herstelwerkzaamheden en
promotionele activiteiten.

De voormalige ziekenboeg van
nieuw St. Gregor fungeert als decor
voor de film “Hemel op aarde” van
regisseur Pieter Kuijpers.

Belangrijke ontwikkelingen op een
rijtje.

2014
Het Wereldpaviljoen vindt haar
plaats in het drukkerijcomplex.

2013
Juli 2014

Een kleine opsomming is op zijn
plaats:

Juli 2015

Bezoek gedeputeerde Koopmans
aan Steyl. Tezamen met wethouder
Teeuwen en Kloosterdorp Steyl
wordt de intentie uitgesproken om
een ontwikkelfonds in het leven te
roepen.

Kloosterdorp Steyl ontvangt de
landgoedstatus voor de over te
dragen objecten, gronden en tuinen.

Met behulp van de WAA-groep zijn
twee paviljoens in de tuin nabij St.
Gregor in oude luister hersteld.

Februari 2016

Er is een begin gemaakt met de
herstelwerkzaamheden aan de
kloostermuren.

Overeenstemming erfpachtcontract
met Missiehuis

December 2014

Maart 2016

Oprichting stichting KDS door
kwartiermakers.

Kloosterdorp Steyl ontvangt de
culturele ANBI status

April 2015

Overeenstemming erfpachtcontract
met SVD. Het contract wordt ter
goedkeuring naar het Generalaat in
Rome gestuurd.

Aanvraag Landgoedstatus onder NSW
Aanvraag status Culturele ANBI

2015
Het boek “100 oorlogsdagen in de
kloosterkelders van Steyl” wordt
uitgebracht.

2016
Opstart uitbreiding van het
wereldpaviljoen.

Met behulp van de provincie
Limburg zijn de daken boven het
missiemuseum vernieuwd en van
isolatie voorzien.
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7. Steyl en haar dromen

Meerjarige investeringsreserve

Geen visie zonder dromen. Voor het jaar 2016 en de jaren daaropvolgend staan er weer een
aantal projecten op stapel waarmee daadwerkelijk inhoud gegeven kan worden aan de verdere
uitbouw van onze dromen.

2017 en verder

Juli 2016
Opening van The Forgiveness
Museum.

Eind 2016
Met behulp van Provincie, Gemeente
Venlo en UWV wordt gestart met
de Ambachtsschool Nieuwe Steyl.
De eerste stap wordt het gereed
maken van de timmerwerkplaats.
De verbindingen daarvoor zijn reeds
gelegd met de kloosters, VOS
company, UWV, gemeente Venlo en
Bouwmensen Limburg om dit tot
een succes te brengen.

plaats van ontmoeting voor
onze bezoekers, waar ze kennis
kunnen maken met de nieuwste
ontwikkelingen, waar de stichting
wordt gepresenteerd en wisselende
kleine tentoonstellingen worden
getoond van ondernemers in het
Kloosterdorp.

Tesamen met de SVD wordt gewerkt
aan een Steyler Kloosterbier.
Volgens de “La Trappe formule”
zal het aanwezige hoogwaardige
water omgezet worden in een aantal
mooie lokale bieren.

14 businesscases klaar, 6 mln

Roadmap transformatieproces
Kloosterdorp Steyl

omzet
10 businesscases klaar, 4 mln omzet
5 nieuwe businesscases (BV. Verhuur) 2,5 mln omzet

Brouwerij, Distilleerderij, Waterbedrijf KDS
Gastenverblijf en Campus
Showcase Asbestsanering/verduurzaming: Fase 2 daken Drukkerij
Glaskunstatelier en Timmerwerkplaats/meubelmakerij
Start Showcase Asbestsanering/verduurzaming: Fase 1 dak Timmerwerkplaats

Begin 2017
Voor het Kloosterdorp wordt een
theehuis, een kloosterbakkerij
en een nieuw bezoekerscentrum
ingericht in de Schloßerei. Een
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Start verbouwing Schlosserei: Theehuis en Informatiecentrum KDS
Start Ambachtsschool Nieuwe Steyl ANS en Ambachtshuis Steyl
en verhuur bestaande portefeuille: 22 objecten
Opening Forgiveness-museum Steyl
Bekendmaking start Transformatie Kloosterdorp Steyl
Besluit Provincie/Gemeente Venlo juli 2016
Nieuw Bidbook KDS
juli 2016

2017

2018

2019

2020

ontwikkeling van energiecentrale,
carre boerderij en St. Gregor. Tevens
uitwerking van de projecten uit de
herbestemmings studies.
Naast de reserve voor meerjarig
onderhoud en opvang van calamiteiten zal ook jaarlijks een deel van het
positieve resultaat worden voorzien
in een meerjarig investeringsreserve.
Deze reserve is noodzakelijk voor
het opbouwen van voldoende
eigen vermogen om toekomstige
projecten te financieren.
Voor de restauratie en renovatie
van alle gebouwen en tuinen
in het ensemble zal nog vaak
een beroep gedaan moeten
worden op Rijks-, Provinciale-,
Gemeentelijke en interregionale
financieringsregelingen. Bij al deze
regelingen zal een eigen bijdrage
noodzakelijk zijn die vaak oploopt
tot 50% van het te financieren
bedrag. Met de meerjarige

investeringsreserve kan Stichting
Kloosterdorp Steyl aan deze
verplichtingen voldoen.

Multiplier effect
Met het toevoegen van een deel van
het startkapitaal aan het opbouwen
van een reserve “meerjarig
onderhoud” en de meerjarige
investeringsreserve wordt ook een
belangrijk multipliereffect bereikt.
Het biedt namelijk ook mogelijkheden tot participerende
financiering door charitatieve
instellingen, het bedrijfsleven of
particulier beheerde fondsen.
De stichting voert hierover overleg
met onder andere; restauratiefonds,
Konferentie Nederlandse
Religieuzen, Bank Nederlandse
Gemeenten, crowdfunding,
Postcode Loterij etc.
Hierdoor treedt een multipliereffect
op met een factor die kan oplopen

tot 3 á 4. Hetgeen betekent dat
met iedere toegekende Euro in
het startkapitaal, een veelvoud
aan projecten kan worden worden
besteed.

Verdienmodellen
De Stichting is ervan overtuigd dat
de toekomst van Kloosterdorp Steyl
alleen kan worden gewaarborgd
als zij zelf in staat is een duurzame
economisch verantwoorde
exploitatie op te zetten.
Het is een afbreukrisico om voor een
dermate groot project doorlopend
afhankelijk te zijn van collectieve
subsidieregelingen. Het startkapitaal
is hiervoor onontbeerlijk, zeker
voor de financiering van een
onrendabele top van renovatie van
de monumentale gebouwen.
Echter, zodra de gebouwen hersteld
zijn, is het de overtuiging van de
Stichting dat alleen duurzame
exploitatie voorziet in een voldoende
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waarborg voor duurzaam behoud
van Kloosterdorp Steyl.
Een duurzame exploitatie kan niet
met huurinkomsten alleen worden
bereikt. Er zal continu werk moeten
worden gemaakt van het creëren
van verdienmodellen die met
de steun van het krachtige merk
“Kloosterdorp Steyl” leiden tot
substantiële inkomstenbronnen.
Voor de komende jaren zal met
name worden ingezet op de
volgende verdienmodellen naast de
huurinkomsten.

Ambachtsschool Nieuwe Steyl
Gericht op de verlaging van
de kosten voor renovatie en
onderhoud.
• Eigen technische dienst
• Eigen onderhoudsdienst
• Verhuur van deze diensten cq
vermarketing in de interne markt
in Steyl
• Later vermarketing extern
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Shared Services
Bedrijfsvoeringsorganisatie die
zowel voor eigen taken als ook tegen
vergoeding ingezet kan worden
voor (startende) ondernemers in het
Kloosterdorp en versterking van de
branding van Kloosterdorp Steyl.
Hierbij valt te denken aan:
• Opzetten van eigen social media
netwerken en verbinden tussen
de ‘dorpsbewoners’
• Ondersteunen bij fondswerving
en andere financieel
economische vraagstukken
• Ondersteuning bij
administratieve taken

Innovatieprojecten en evenementen
Organisatie van toeristische,
culturele, bezinning etc
evenementen gericht op het
stimuleren van traffic. Waardoor
zowel de Stichting als de
ondernemers in het dorp een
economisch stabielere positie
kunnen verwerven.

Voorbeelden hiervan zijn:
• The Forgiveness Museum
• Opname Steyl in toeristische
routes
• Organiseren van conferenties,
Arnoldus Janssen Academie
• Interregionaal centrum voor
wereldoriëntatie, duurzaamheid
etc.

Energiecentrum en waterbedrijf
De asbesthoudende daken van
de drukkerij worden gesaneerd,
gerenoveerd en voorzien van circa
4000 PV panelen. De verwachte
energieopbrengst word geschat
op 850.000 kWh. De investering
van ongeveer € 2.000.000,wordt deels ontrokken uit de
investeringsreserve en aangevuld
met leningen, donaties en
subsidies.

8. Steyl en de conclusie
Kloosterdorp Steyl is een verhalenfabriek.
De ontmoetingen met bewoners, met vrijwilligers en de gasten zijn goud waard.

Jaarlijks alleen al ruim 18.000
overnachtingen en veel nationale en
internationale dag-gasten: 15.000
bezoekers van het Missiemuseum,
9.000 bezoekers aan de Jochumhof,
6.000 bezoekers van het
wereldpaviljoen, tijdens sommige
open dagen 3.000 bezoekers aan
het Ketelhuis en om dan nog
maar niet te spreken van de Steyl
promotiedagen.

De historie van deze unieke,
verborgen, kroonjuweel aan de
Maas is van niet te schatten waarde.
Voor de omgeving, voor Limburg
en voor de grensoverschrijdende
regio’s.

En die droom, die willen wij graag
mogelijk maken. Met uw steun en
uw hulp.

Een unieke symbiose waar de
Pater Arnoldus Janssen in 1875 van
droomde. Een droom die hij heeft
waar kunnen maken.

Stichting Kloosterdorp Steyl

Laat ons samen met u deze droom
verder verwerkelijken.

Mei 2016

De opbrengsten uit de verkoop van
Steyler Bronwater en Steyler bieren.
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