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NADERE TOELICHTING EN ACHTERGROND INFORMATIE LANDGOED 
 
Het landgoed 
 
Landgoed Huis Sevenaer is een kasteelboerderij in het centrum van Zevenaar. Het landgoed 
is sinds 1785 in bezit van de familie Van Nispen van Sevenaer. Jonkheer Huub van Nispen 
van Sevenaer ontwikkelde een visie op de landbouw waarin landbouw en natuur zich in 
elkaars voordeel ontwikkelen. De jonkheer is in 2012 overleden en heeft het landgoed 
nagelaten aan Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie. Deze stichting 
zet zich in voor een zelfstandige rendabele toekomst van de kasteelboerderij, voortbouwend 
op het gedachtegoed van de Jonkheer.  
 
Op onze website leest u meer over het landgoed: https://www.huissevenaer.nl/over-het-
landgoed/ 
 
Het stichtingsbestuur 
 
Het bestuur van het landgoed wordt gevormd door Stichting Jonkheer Huub van Nispen van 
Sevenaer Memorie. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het behoud van het landgoed 
en bewaakt het gedachtegoed van Jonkheer Huub Van Nispen van Sevenaer. Het bestuur 
onderhoudt een netwerk met (lokale) bestuurders en andere stakeholders. Het bestuur wordt 
bijgestaan door de directeur van het landgoed en de projectorganisatie. 
 
De dagelijkse leiding en exploitatie van het landgoed wordt uitgevoerd door B.V. Landgoed 
Huys Sevenaer. De directeur van de B.V. verzorgt de dagelijkse gang van zaken op het 
landgoed en werkt binnen het door het bestuur geschepte (financiële) beleidskader. Naast 
de directeur werkt een projectorganisatie in opdracht van het bestuur aan onder meer de 
restauratie van het Hooge Huis.  
 
Bestuurlijke vernieuwing 
 
De stichting wil graag het bestuur vernieuwen. Een selectiecommissie heeft van het bestuur 
de opdracht gekregen om op basis van de vaardigheden en competenties van nieuwe en 
zittende bestuursleden een nieuw bestuur formeren. Het bestuur van de stichting omvat 
idealiter de volgende portefeuilles: 

1. Voorzitter 
2. Penningmeester 
3. Monumenten, cultuurhistorie en exploitatie onroerende zaken (rood) 
4. Landbouw en natuur (groen) 
5. Algemeen bestuurslid 

 
Een van de volgende portefeuilles/onderwerpen kunnen ondergebracht worden bij een van 
de bestuursleden en/of worden ondergebracht bij het toe te voegen algemeen bestuurslid: 

- secretaris; 
- externe relaties; 
- familieaangelegenheden. 

 
In de bijlage zijn uitgebreide profielen beschreven van de bovengenoemde 
portefeuilles/functies.  In dit overzicht staan ook de andere functies binnen het landgoed 
beschreven om de onderlinge verhoudingen te verduidelijken.
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Wat vinden wij belangrijk? 
 
Wij vinden het belangrijk dat de bestuursleden: 

- actief het gedachtegoed van Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer uitdragen; 

- affiniteit hebben met natuur, landbouw en/of cultuurhistorie; 
- beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden; 
- bij voorkeur beschikken over bestuurlijke ervaring; 

- bij voorkeur (lokale) binding hebben. 
 
Wat bieden wij u? 
 
Wij bieden een uitdagende functie binnen een bestuur dat zich inzet voor het behoud van de 
laatste kasteelboerderij in Nederland. Het landgoed is onderscheidend in zijn visie op 
landbouw en natuur. Het landgoed staat voor een uitdagende opgave waarbij natuur, 
landbouw en cultuurhistorie samenkomen. 
 
De functie van alle bestuursleden is onbezoldigd. De voor de functie gemaakt onkosten 
worden vergoed. 
 
Benodigde tijd 
 
Het bestuur vergaderd op dit moment maandelijks. De tijdsbesteding buiten de 
vergaderingen zal sterk afhangen van de functie in het bestuur. 
 

 


