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Landgoed Huis Sevenaer is een eeuwenoud landgoed. Het functioneert
als een zelfstandige kasteelboerderij met een gemengd boerenbedrijf in
eigen beheer. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor behoud van dit
boerenbedrijf en haar cultuurhistorische waarde.
De diversiteit in vrijwilligerstaken is groot en kent al een lange historie. De
vrijwilligersgroep vormt een groot en essentieel onderdeel van het landgoed
en levert een wezenlijke bijdrage aan de bedrijfsvoering. Andersom is het voor
de vrijwilliger een mooie kans om bij te dragen aan de instandhouding van dit
cultureel erfgoed. Het landgoed stelt zich voor hen open als een bijzondere
plek waar ze met plezier kunnen verblijven en inspiratie opdoen. Het is een
fijne, rustige en natuurlijke omgeving die gezelligheid biedt door samen met
anderen te werken aan verschillende activiteiten.
Dit document is bedoeld als introductie voor zowel nieuwe als huidige
vrijwilligers. Als vrijwilliger word je op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen op het landgoed via nieuwsbrieven, website en social media.
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Huis Sevenaer

Geschiedenis
Huis Sevenaer is sinds 1785 in bezit van familie van Nispen. De oudste delen
van het kasteel dateren uit de 14e eeuw. Jonkheer Huub van Nispen van
Sevenaer (1919-2012) neemt in 1947 het beheer over van zijn oom en twee
tantes. Het landgoed is dan ongeveer 120 hectare groot.
In de jaren zestig schakelt de jonkheer geleidelijk over naar biologische
landbouw. Hij ontwikkelt een visie waarin landbouw en natuur zich in
elkaars voordeel ontwikkelen. Dat betekent een landbouwsysteem dat kan
functioneren zonder hulpstoffen, zoals kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen. Het systeem zoals de jonkheer dat voor ogen heeft, wordt binnen
tien jaar gerealiseerd.
De decennia die volgen worden gekenmerkt door een pittige strijd om de
gronden en de monumentale gebouwen van het landgoed. Dit gaat ten
koste van de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf en het onderhoud van
de gebouwen. De jonkheer heeft niet kunnen voorkomen dat een deel van
het landgoed verloren is gegaan aan industrie en woningbouw. Daardoor
resteerden er eind jaren 80 nog circa 60 hectare.
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Huidige situatie
Vanaf 2010 hebben landgoed, provincie en gemeente de handen ineen
geslagen om het voortbestaan van het landgoed veilig te stellen en het
landgoed verder te ontwikkelen. Diverse historische panden zijn inmiddels
gerestaureerd en beschikken over een passende functie. Landgoed Huis
Sevenaer groeit nu door naar een plek waar medewerkers, vrijwilligers,
exploitanten en bezoekers met plezier kunnen werken en verblijven.
De ambitie op langere termijn is een ecologisch en cultuurhistorisch
kenniscentrum, waarbij het landgoed functioneert als ecologische inspirator
en sociale verbinder. De basis voor het agrarisch bedrijf is de door de jonkheer
ontwikkelde natuurgebonden teeltmethode. Inkomsten worden verkregen door
exploitatie van de panden, rondleidingen en verkoop van producten uit het
gemengd boerenbedrijf. Voor een zelfstandige en rendabele toekomst is een
grote groep betrokken mensen nodig. Landgoed Huis Sevenaer verwelkomt
dan ook graag vrijwilligers die zich herkennen in de doelstellingen en die zich in
willen zetten voor de instandhouding en doorontwikkeling van het landgoed.

Organisatiestructuur Landgoed Huis Sevenaer
Er zijn momenteel drie juridische entiteiten. 1) Stichting Jonkheer Huub van Nispen
van Sevenaer Memorie (Stichting Memorie). Deze stichting is enig aandeelhouder
van de 2) B.V. Landgoed Huis Sevenaer (BV) waar de aandelen zijn ondergebracht.
De directeur van de BV is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten op het
landgoed, in goed overleg met het bestuur van de Stichting Memorie. Naast
deze juridische eenheden bestaat nu nog de 3) Stichting Behoud Landgoed
Sevenaer (Stichting Behoud). Deze zal in 2021 worden afgebouwd en opgaan in
de Stichting Memorie. Stichting Behoud heeft als doel de gebouwen en opstallen
met cultuurhistorische waarde, welke onderdeel uitmaken van het landgoed, te
herstellen en de duurzame instandhouding daarvan bevorderen. De Stichting
Behoud probeert fondsen te werven om haar doelstelling te verwezenlijken. Alle
drie de entiteiten vergaderen maandelijks gezamenlijk. Binnen het landgoed is
ook een Vrienden groep die met een jaarlijkse gift het landgoed ondersteunt.
Zowel vrienden als vrijwilligers zijn ondergebracht in de Stichting Memorie. Deze
stichting heeft de ANBI status.
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Visie van de jonkheer:
natuurgebonden teeltmethode en coöperatief systeem
De visie van de jonkheer is meer dan ooit actueel omdat deze grote
gelijkenissen vertoont met de tegenwoordig door het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gepropageerde kringlooplandbouw.
Bijzonder aan het landgoed is dat dit begrip - net als ecologisch evenwicht,
biodiversiteit, duurzaamheid, circulaire economie en natuur-inclusieve
landbouw - al sinds de jaren ’60 in de genen van het landgoed zit.
De natuurgebonden teeltmethode van de jonkheer houdt in dat landbouw
en natuur hand in hand gaan, met zo min mogelijk belasting van het milieu en
een zo groot mogelijke biodiversiteit. Een landbouwbedrijf waarin de natuur
volledig is geïntegreerd. Aandacht voor bodemvruchtbaarheid, natuurlijke
gewasbescherming, landschap, flora en fauna speelt daarbij een belangrijke
rol. Maar ook de mens is onderdeel van de natuur: bodem, plant, dier en mens,
alles is met elkaar verbonden.
Een ander aspect van de visie is het coöperatief systeem. Landgoed Huis
Sevenaer bestaat uit verschillende onderdelen: monumentale gebouwen,
landbouwgronden, bos, tuinen en boomgaarden. Deze vormen gezamenlijk het
landgoed. De gebouwen staan daarbij in dienst van het landbouwbedrijf en alle
onderdelen werken samen. Dit vormt de leidraad voor alle vormen van gebruik
en exploitatie. Vrijwilligers zijn actief in alle onderdelen.

De vrijwilligersorganisatie
De diversiteit in vrijwilligerstaken is groot. Om die reden zijn er binnen
de vrijwilligersorganisatie een aantal deelgebieden: tuinbouw (moestuin
Deelhoven, tuinderij en verkoop), groenbeheer, klussen zaterdaggroep,
imkerij, veeverzorging, archief, housekeeping en excursies. Daarnaast is
sprake van enkele overkoepelende gebieden: veiligheid, communicatie en
evenementen.
Landgoed Huis Sevenaer heeft een coördinator Landbouw en Natuur in dienst die
de meeste deelgebieden onder zijn/haar hoede heeft. Deze coördinator is tevens
verantwoordelijk voor het algemene vrijwilligersbeleid binnen de stichting. Voor de
overige deelgebieden zijn ook coördinatoren actief. De coördinatoren begeleiden
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de vrijwilliger en zijn het eerste aanspreekpunt. Ook behartigen zij de belangen
van de vrijwilliger en stemmen de wensen van de vrijwilliger af op de taakinvulling.
Het is belangrijk dat iedere vrijwilliger zich veilig, prettig en gewaardeerd voelt.
Vrijwilliger en coördinator voeren daartoe jaarlijks samen een voortgangsgesprek.
Hierbij komen aan de orde de inzet, de resultaten en hoe de vrijwilliger zijn of
haar werkzaamheden op het landgoed ervaart. Met elke vrijwilliger wordt een
vrijwilligersovereenkomst opgesteld. Deze wordt gezamenlijk met de directeur
van de BV en de coördinator getekend. De directeur is in opdracht van de Stichting
Memorie eindverantwoordelijk voor het totale vrijwilligersbeleid.
In de tabel is de personele invulling weergegeven per deelgebied. In
elk deelgebied is ook iemand werkzaam of actief die als vakinhoudelijk
aanspreekpunt fungeert voor de coördinator. Naast de deelgebieden
bestaan er ook nog werkgroepen. Werkgroepen hebben vaak een tijdelijk
karakter. Vrijwilligers kunnen in afstemming met de directeur deelnemen in
een werkgroep. Voorbeelden zijn de werkgroepen Kennis, Lezingen en Film.
Ook wordt er voor de organisatie van een evenement zoals de open dag een
werkgroep gestart.
Deelgebied

Coördinator

Vakinhoudelijke kennis

Tuinbouw

Olaf Klaassen

Tuinder, Jeroen Peters

Groenbeheer

Olaf Klaassen

Erwin Grob

Klussen zaterdaggroep

Olaf Klaassen

Erwin Grob

Imkerij

Olaf Klaassen

Migiel Boon

Veeverzorging

Olaf Klaassen

Joyce van Katwijk

Archief

Joyce van Katwijk

Joyce van Katwijk

Housekeeping

Joyce van Katwijk

Joyce van Katwijk

Excursies

Martien op ’t Hof

Martien op ’t Hof

Tabel. Coördinatoren en vakinhoudelijke medewerkers per deelgebied (januari 2021)

Overkoepelende gebieden:
Veiligheid: 		

Jack Aries

Communicatie: 		

Anja van Norel en Olaf Klaassen

Evenementen: 		

Anja van Norel en Martien op ’t Hof

Overig: 			

Anja van Norel
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Tuinbouw

Tuinbouw is op het landgoed een verzamelnaam waar veel werkzaamheden
onder vallen. De moestuin Deelhoven is een belangrijk onderdeel, maar
ook de tuinderij aan de Babberichseweg, de winkelverkoop en klusjes in
en rond de gebouwen. In dit deelgebied zijn de meeste vrijwilligers actief,
ook wel de groenvrijwilligers genoemd. Er zijn vaste dagdelen dat er
gezamenlijk wordt gewerkt, inclusief gezellige koffiemomenten. Je bent in
principe beschikbaar voor alle typen werk, maar in overleg is het mogelijk
om afgebakend werk te doen.

Moestuin Deelhoven
Deelhoven is de historische ommuurde moestuin op het landgoed waar op
een ecologische manier groenten, kruiden, zachtfruit en bloemen worden
geteeld. Er staan ook fruitbomen en er is een kleine kas aanwezig. Tijdens het
seizoen vindt hier de verkoop van producten plaats.
Het werk in de moestuin is veelal fijn werk: zaaien, planten, verzorging van
de gewassen en oogsten. Grover werk is ook mogelijk, bijvoorbeeld bij de
grondbewerking en het terugdringen van ongewenste planten als braam en
reuzenberenklauw.
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Tuinderij
De tuinderij, die al sinds 1965 biologisch is, ligt op lichte kleigrond en omvat
momenteel circa één hectare. Er wordt een grote verscheidenheid aan
groentes verbouwd. Percelen worden gescheiden door meidoornhagen en er
is tevens een kleine boomgaard met oude hoogstamrassen aanwezig.
In het teeltseizoen is regelmatig hulp welkom bij het wieden en oogsten. Het
is werk wat zowel staand als op de knieën kan worden uitgevoerd, dus zoals
schoffelen als lekker met de handen in de aarde.
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Verkoop
De landgoedproducten worden het hele jaar door verkocht in onze eigen
winkel, in groentepakketten en aan de tussen- en groothandel. De winkel
bevindt zich ’s winters in het koetshuis, en tijdens het seizoen in een
groentekraam op de moestuin Deelhoven.
Vanwege de veelheid aan werkzaamheden is er een heus verkoopteam. Je
kan in de winkel werken, maar er is ook divers werk in de voorbereiding,
zoals schoonmaken van groenten, samenstellen van groentepakketten en
bevoorraden van de winkel. Als verkoper vertegenwoordig je het landgoed en
kun je uitleg geven over het landgoed en de landgoedproducten.
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Groenbeheer

Onder groenbeheer valt al het natuurbeheer op het landgoed, voornamelijk
het opgaand groen. Het gaat hoofdzakelijk om het parkbos, de boomgaarden
en de meidoornhagen. In het parkbos mag de natuur haar gang gaan en is het
beheer minimaal. De boomgaarden vergen jaarlijks onderhoud in de vorm
van onderhoudssnoei. Ook de meidoorns hebben regelmatig onderhoud
nodig. Om een dichte ondoordringbare haag te creëren moeten de struiken
regelmatig worden gesnoeid.
Dit werk is redelijk fysiek, maar er is goed gereedschap aanwezig.
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Klussen zaterdaggroep

Elke eerste zaterdag van de maand is een groep vrijwilligers actief die zich
al jaren bezighoudt met onderhoud van de meidoornhagen, houtsingels en
fruitbomen. Een deel van deze groep vormt de technische ploeg die de meer
specifieke projecten oppakt. Voorbeelden zijn het ontwerp en de bouw van de
verkoopkar, de houten brug op Deelhoven, en de bijenstal (de behuizing van
een aantal bijenkasten).
De zaterdaggroep is echt iets voor de liefhebbers van het grovere werk.
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Imkerij

In de imkerij dragen meerdere imkers de gezamenlijke zorg voor de
honingbijen van het landgoed. Zij streven daarbij naar het creëren van
omstandigheden waarbij de bijen zo min mogelijk worden gestoord dan wel
beperkt in hun activiteit. De focus van het bijen houden is meer gericht op
het welzijn van de bijen en hun functie voor de natuur en landbouw op het
landgoed dan op de productie van honing.
Als imker zie je toe op de controle en het begeleiden van de bijenvolken
door het jaar heen, het verzorgen en schoonhouden van het materiaal en
de directe omgeving rondom de kasten, en het leveren van een educatieve
bijdrage tijdens de jaarlijkse Open Dagen of andere evenementen.
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Veeverzorging

Op het landgoed is een kudde van zo’n 40 Piemontese runderen aanwezig.
’s Zomers lopen de koeien in de wei, ’s winters staan ze in de stal aan de
Wittenburgstraat. De mest van de koeien wordt verzameld op de mestvaalt
achter de stal en in het voorjaar gebruikt op het land. Het hoofdzakelijk eigen
geteeld voer bestaat uit kruidenrijk gras, grasklaver, voederbieten en eigen
groenteoverschot en stro.
De veeverzorgers ontfermen zich dagelijks over de dieren. Dit is specialistisch
werk: gedrag en samenstelling van de kudde observeren, en gezondheid
controleren, speciaal voor en na het afkalveren. Maar ook het voeren, de stal
uitmesten en de mestvaalt opbouwen hoort erbij.
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Archief

Het landgoed heeft een omvangrijk historisch archief bestaande uit boeken,
tijdschriften, kranten, brieven, documenten en foto’s. Al het materiaal moet
worden geïnventariseerd en gesorteerd en grotendeels door de gamma
straling om schimmels te doden.
Als archief medewerker vind je monnikenwerk niet saai. Net zoals het
landgoed een organisch geheel is, - een lichaam gevormd door haar
akkers, weilanden, water, heggen, tuinen, bos en gebouwen -, is het archief
één geheel… in feite de biografie van het Landgoed. Het geeft weer hoe
verschillende onderwerpen zoals het bedrijf, juridische zaken, erfenissen,
en filosofische overwegingen over natuur, ethiek en maatschappij elkaar
beïnvloeden. Ook hier geldt: alles is met elkaar verbonden.
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Housekeeping

Een paar jaar geleden is een start gemaakt met de housekeeping in het Hooge
Huis. Met regelmaat en toewijding is er veel werk verzet om de achterstand
van jaren zo goed mogelijk in te halen. Er is een werkboek bijgehouden en er
is een begin gemaakt met een rooster om de uitvoering zo goed mogelijk te
kunnen organiseren.
Het doel van de housekeeping is de goede ecologie in het Huis te herstellen.
Dat de verschillende soorten spinnetjes in het geheim ook hun bijdragen
kunnen leveren in het bijhouden van het Huis! Dat betekent naast de ruimtes
luchten, consequent aan de gang met stofzuigers, stofdoeken, plumeaus,
dweil en ouderwetse boenwas om stof, schimmels en motten in toom te
houden.
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Excursies

In de zomermaanden organiseren we tegen betaling twee keer per maand een
excursie van 1,5 uur op het landgoed waar belangstellenden zich voor kunnen
aanmelden. Groepen kunnen het hele jaar door excursies op maat aanvragen.
De excursies worden door een team van excursieleiders verzorgd. Dit team
komt maandelijks bijeen om ervaringen te delen.
Als excursieleider heb je affiniteit met cultuurhistorie, natuur en landbouw.
Je treedt op als gastheer/vrouw van het landgoed en je bent in staat om het
verhaal van het landgoed met enthousiasme over te brengen. Eigenschappen
die van pas komen zijn: communicatief vaardig, kort en boeiend kunnen
vertellen, improvisatievermogen en je kunnen verplaatsen in de doelgroep.
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Bodem, plant, dier en mens: alles is met elkaar verbonden. Vanuit die visie
zijn we ons bewust van ons handelen bij alle activiteiten op het landgoed.
Zowel in de omgang met de natuur als met elkaar. We hebben ze samengevat
in een aantal “huisregels”.
•

We werken zoveel mogelijk samen met de natuur. We hebben respect en
aandacht voor de aarde. De aarde was er al vóór wij er waren, dat is een
belangrijk besef. We vervuilen de omgeving en de bodem niet, scheiden
ons afval en zijn zuinig met water, elektriciteit en overige grondstoffen;

•

We gaan op zorgvuldige wijze om met de gebouwen en de aanwezige
bedrijfsmiddelen (cultureel erfgoed) en denken eerst na of iets nog kan
worden gerepareerd of herbruikbaar is;

•

We kopen op het landgoed zoveel mogelijk biologische of regionaal
geproduceerde producten in en we werken toe naar een rookvrij landgoed;

•

Het landgoed is een plek voor jong en oud en staat open voor mensen
met uiteenlopende achtergronden. De eigenheid van een ieder wordt
gerespecteerd. Voorwaarde is dat wordt bijgedragen aan een sfeer waarin
een ieder zich veilig en gerespecteerd voelt;

•

De vrijwilliger is minimaal een dagdeel per maand beschikbaar, komt
afspraken na, en erkent de door het landgoed aangewezen leiding en
eindverantwoordelijke. De vrijwilliger neemt zijn/haar bijdrage serieus,
voelt hiervoor verantwoordelijkheid en is bereid zich te verdiepen in zijn of
haar taak middels cursussen, lezingen en literatuur die door het landgoed
worden aangereikt;

•

We zijn open en respectvol naar de bezoekers van het landgoed, en bereid
om het verhaal van het landgoed te vertellen.
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Contact

Bezoekadres

Coördinator vrijwilligers Landbouw en Natuur

Witteburgstraat 11

Olaf Klaassen

6901 AN Zevenaar

o.klaassen@huissevenaer.nl / 06 414 808 39

Postadres

Directeur B.V. Landgoed Huis Sevenaer

Postbus 2061

Anja van Norel

6900 CB Zevenaar

a.vannorel@huissevenaer.nl / 06 534 012 30

