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1

INLEIDING

Landgoed Huis Sevenaer is een zelfstandige kasteelboerderij. In de jaren vijftig van de
20e eeuw had het agrarische bedrijf een areaal van 120 ha tot zijn beschikking. In de
jaren zestig werd het agrarisch bedrijf geleidelijk omgeschakeld naar een biologisch
landbouwbedrijf. De doelstelling van Jonkheer van Nispen was om een zelfvoorzienend
landbouwbedrijf te realiseren, waarin de natuur volledig geïntegreerd is. Dat betekende
in zijn visie een landbouwsysteem dat kan functioneren zonder hulpstoffen, zoals
kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen. Het systeem zoals de jonkheer dat voor
ogen had werd binnen 10 jaar gerealiseerd.
De decennia die volgden werden gekenmerkt door een pittige strijd om de gronden en
de monumentale gebouwen van het landgoed. De jonkheer heeft tenslotte de strijd
gewonnen, maar de strijd heeft flinke sporen nagelaten op de ontwikkeling van het
agrarisch bedrijf en het onderhoud van het landgoed. De jonkheer heeft niet kunnen
voorkomen dat een deel van het landgoed verloren is gegaan aan onteigening ten
behoeve van de industrie en de huizenbouw. Daardoor resteert nu nog slechts de helft,
60 ha van de oppervlakte die het landgoed halverwege 20e eeuw vormde.
De draad is nu, 40 jaar later, weer opgepakt, nadat men heeft ingezien dat het
landgoed een unieke plaats inneemt in Zevenaar. Provincie en gemeente hebben de
handen ineen geslagen om ruimte te geven aan de wederopbouw van Landgoed Huis
Sevenaer. De historische panden zijn, anno 2014, grotendeels gerestaureerd.
Landgoed Huis Sevenaer kan nu weer een plek worden waar ondernemers,
vrijwilligers, natuurliefhebbers, medewerkers en bezoekers met plezier komen en
inspiratie opdoen.
Het is de intentie van Landgoed Huis Sevenaer de natuurgebonden teelt weer tot bloei
te laten komen en toe te passen in de omliggende gronden. Maar, daar zijn vele
handen voor nodig. Landgoed huis Sevenaer nodigt dan ook iedereen uit, die zich
graag wil inzetten voor de instandhouding van het landgoed, vrijwilliger te worden om
deze prachtige plek te laten bloeien.

1.1

Waarom een vrijwiligershandboek?

Landgoed Huis Sevenaer heeft in 2013 besloten een vrijwilligersorganisatie voor het
Landgoed op te zetten. Het Interreg IVB project SHARE heeft hiertoe de mogelijkheid
geboden. Stichting Behoud Landgoed Sevenaer is partner in dit project. Gezamenlijk is
het handboek opgesteld. Partners in het SHARE programma hebben hun kennis over
vrijwilligersorganisaties gedeeld.
Voorliggend handboek vormt een leidraad voor de huidige en toekomstige vrijwilligers
op het Landgoed.
Het vrijwilligersprogramma Landgoed Huis Sevenaer is in 2014 ontstaan met
medewerking van:
- John Holtrust-Westerbeek, bestuurder Landgoed Huis Sevenaer
- John Smits, rentmeester Landgoed Huis Sevenaer

4
Vrijwilligershandboek.doc 04082014

pagina

-

Mevr. J. van Katwijk, bestuurder Landgoed Huis Sevenaer
Simon Vermeulen, adviseur Landgoed Huis Sevenaer
Yolande Holthuijzen, projectleider SHARE, provincie Gelderland

-

Fenna van der Hagen en Martij Meijer, V.o.f. Tuinderij Huis Sevenaer
Michiel Beltman, horeca ondernemer Landgoed Huis Sevenaer
Taco Ijzerman, adviseur en interim coördinator vrijwilligerorganisatie

1.2

Contactinformatie

Landgoed Huis Sevenaer
Bezoekadres

Postadres

Wittenburgstraat 11
6901 AN Zevenaar

Postbus 2061
6900 CB Zevenaar

Telefoonnummer: 0316 523 529
Contactpersonen en e-mailadressen

Coördinator vrijwilligersorganisatie: (nog onbekend)
e-mail: nog onbekend@ onbekend
Rentmeester: John Smits
e-mail: smits.rentmeester@gmail.com
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2

WAAR STAAT HET LANDGOED VOOR

2.1

Missie en Visie

Landgoed Sevenaer is een zelfstandige kasteelboerderij. Het landgoed wil als natuuren cultuurhistorisch inspiratiecentrum voor de Liemers fungeren. Het historische
landgoed vormt zowel een ecologische inspirator als sociale verbinder. Het biedt
bescherming en groeiplaats aan kwetsbare, aan bos en kleinschalig landschap
gebonden flora en fauna. De land- en tuinbouw met de veehouderij vormen een
zelfvoorzienend landbouwsysteem, waarin de natuur optimaal is geïntegreerd. Door
haar kennis over de natuurgebonden landbouw over te dragen heeft zij een educatieve
regiofunctie; door haar visie van Jonkheer Van Nispen op deze natuurgebonden
landbouwmethode heeft zij een inspirerende functie; door het samenbrengen van
ondernemers, vrijwilligers, natuurliefhebbers, medewerkers en bezoekers heeft zij een
sociale functie. Door het behoud van de monumentale gebouwen levert zij een cultuurhistorische bijdrage.
De natuurgebonden landbouwmethode betekent dat de natuur in haar wetmatigheden
in alle opzichten wordt gerespecteerd en het gedachtegoed van de Jonkheer van
Nispen wordt uitgedragen.

2.2

Ruimtelijke invulling

Bijzonder is de ligging van het landgoed tegen de oude stadskern van Zevenaar aan.
Zowel het groen (van het bos en open cultuurlandschap) als het rood (van de
stadskern) komen hier letterlijk samen. Binnen het landgoed bevinden zich de
gebouwen, het kasteelpark en het landschap met de landerijen. De grens van het
landgoed met de stadskern is het meest scherp zichtbaar langs de Wittenburgstraat en
de Markt.
De gebouwen aan de straatzijde van de Markt vormen één van de economische
drijvers van het landgoed. De exploitatie van de gebouwen vindt plaats vanuit een
collectief (Gilde systeem) op basis van randvoorwaarden en in lijn van de
doelstellingen van het landgoed. De veestal met achterliggende mestplaats is extensief
voor vee in gebruik; buiten de historische buitenplaats wordt een plaats voor een
nieuwe potstal gezocht. De kern van de buitenplaats, bestaande uit het kasteel met
bijbehorend erf en koetshuis, blijft extensief in gebruik als kasteelboerderij.
§struwelen, bomen en andere groene onderdelen is van blijvende waarde. Het

landgoed wordt beheerd als ‘agrarisch natuurreservaat’ en streeft ernaar te
worden beschreven op het Natuurgebiedsplan van de provincie.

2.3

Organisatie landgoed

De organisatie van het landgoed is weergegeven in onderstaand schema. Het schema
bevat de volgende onderdelen. In het groen is het bestuur van Landgoed Huis
Sevenaer weergegeven. Het (rode) hart van het Landgoed is het Gilde systeem, dat

6
Vrijwilligershandboek.doc 04082014

pagina

staat voor uniforme denkwijze en werkwijze. Een ieder die zich met het Landgoed
bezig houdt, zet zich in voor die denkwijze. De denkwijze verbindt de afzonderlijke
onderdelen van het landgoed, in het blauw weergegeven. Vrijwilligers kunnen zich
inzetten voor verschillende onderdelen van het landgoed. In onderstaande paragrafen
worden deze drie onderdelen nader toegelicht.

Bestuur	
  Landgoed	
  Huis	
  Sevenaer
Stichting	
  Huub	
  van	
  Nispen Memorie	
  (Eigendom)
B.V.	
  Landgoed	
  Huis	
  Sevenaer

Stichting	
  Behoud	
  
Landgoed	
  Sevenaer
(Herstel	
  Landgoed)

Gilde	
  systeem	
  Landgoed	
  Huis	
  Sevenaer
(	
  algehele	
  werkwijze)
Landbouw
Vee-‐
teelt

2.3.1

Akker-‐
bouw

Tuin-‐
derij

Fruit-‐
teelt

Vrijwilligers-‐
organisatie

Educatie
en	
  
Zorg

Exploitatie
Land-‐
goed

Horeca

Pro-‐
ducten

B&B

Het Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt drie juridische entiteiten. Na het overlijden van Jhr. Van
Nispen van Sevenaer zijn de aandelen van B.V Landgoed Huis Sevenaer
ondergebracht in de Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie.
Deze stichting heeft de ANBI status. Directeur van B.V. Landgoed Huis Sevenaer is
Mevrouw J. van Katwijk. De directeur heeft het hoogste gezag als het gaat over de
exploitatie van landgoed en gebouwen.
Naast deze juridische eenheden bestaat de Stichting Behoud Landgoed Sevenaer.
Deze stichting heeft als doel de gebouwen en opstallen met cultuurhistorische waarde,
welke onderdeel uitmaken van het Landgoed, te herstellen en de duurzame
instandhouding daarvan bevorderen. Bestuursleden zijn Mr. A.P.J Blokland, Mevrouw
J. van Katwijk en Ir. drs. J. Westerbeek. De Stichting Behoud Landgoed Sevenaer
probeert fondsen te werven om haar doelstelling te verwezenlijken. Vanzelfsprekend is
er regelmatig overleg met alle geledingen die actief zijn op het landgoed.
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Op het landgoed is tevens een vennootschap onder firma actief onder de naam v.o.f.
Tuinderij Huis Sevenaer.
Mevr. van Katwijk is het hoogste gezag in de organisatie. Zij laat zich daarbij bijstaan
door de rentmeester en vraagt advies aan het bestuur Stichting Behoud Landgoed
Sevenaer.

2.4

Het Gildesysteem: een uniforme werkwijze

Het landgoed bestaat uit een diversiteit aan elementen: diverse gebouwen,
landbouwgronden, bossen, tuinen en boomgaarden, die gezamenlijk het landgoed
vormen en bijdragen aan de ontwikkeling van de kasteelboerderij. Alle onderdelen
werken samen vanuit een coöperatief gilde systeem. Dit gildesysteem vormt de
leidraad voor alle daaronder vallende vormen van (mede)gebruik en exploitatie.

2.4.1

Afspraken

Om het systeem te waarborgen maakt het bestuur met exploitanten, medevennoten
(tuinders), huurders, medewerkers en vrijwilligers van het landgoed afspraken.
Afspraken kunnen worden vastgelegd middels huurcontracten, arbeidscontracten en
vrijwilligerscontracten. Alle afspraken zijn een afgeleide van het gezamenlijke doel, de
visie van Landgoed Huis Sevenaer.
Een paar maal per jaar komen de verantwoordelijken van het bestuur, het landbouw
gedeelte, de exploitanten, vrijwilliger coördinator en zorg bij elkaar voor afstemming
(zie hiervoor het bijgevoegd organisatie schema). Feedback wordt continu gegeven
over wat beter kan. Zo ontstaat er een lerende organische samenhang op het
Landgoed.

2.4.2

De kenmerken van het Gildesysteem Landgoed Huis Sevenaer

Het Gildesysteem kenmerkt zich door de betrokkenheid van alle onderdelen van het
landgoed om bij te dragen aan het voortbestaan van Landgoed Huis Sevenaer. In alle
onderdelen van het gildesysteem kunnen vrijwilligers ingezet worden.

2.5

Natuurgebonden teeltmethode

De landbouwmethode is gebaseerd op een samenhangende grondslag: alles dat leeft
heeft een plek in het systeem, ook als het doel ons (nog) niet bekend is. Verwondering
en nieuwsgierigheid naar de bodem, flora en fauna leveren ons inzicht in hoe de
samenhang werkt. Dit vertaalt zich concreet in een streven naar een zo groot mogelijke
biodiversiteit, waarop het teeltplan en de werkzaamheden aangepast worden. De
teeltmethode is feitelijk afgekeken van de wijze waarop de levende natuur in de
ongerepte natuurgebieden zichzelf in stand houdt zonder dat de mens tussenbeide
komt met bestrijdingsmiddelen of meststoffen.
De natuurgebonden landbouwmethode verschilt van de biologische landbouwmethode
omdat deze in bepaalde mate gebruik maakt van bestrijdingsmiddelen en vaak
grootschalig is.
De gronden van Landgoed Huis Sevenaer worden beheerd met als doel om voedsel te
produceren, maar zonder verstoring van binnen het landschap voorkomende flora en
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fauna. De natuurlijke processen en wetmatigheden zijn leidend voor de gewenste
voedselproductie. Op de gronden van Landgoed Huis Sevenaer wordt om die reden
geen gewasbeschermingsmiddelen of vergif gebruikt, noch kunst mest toegepast. De
flora en fauna op het landgoed heeft zich dan ook zo veelzijdig kunnen ontwikkelen,
zodat gesproken kan worden van een semi-natuurgebied. Op de gronden van
Landgoed huis Sevenaer wordt vleesvee gehouden en met behulp van de
natuurgebonden teeltmethode groentes verbouwd. Ook de dieren op het landgoed
leven dus van hetgeen wordt geteeld, zowel gehouden dieren als de natuurlijke fauna.
De graslanden van Landgoed Huis Sevenaer, waar het vee zomers verblijft, zijn zeer
divers van samenstelling en zeer rijk aan soorten. Op het landgoed zijn
hoogstamboomgaarden aanwezig met diverse soorten appels (goudreinet en
historische lemoenappel) en peren. De cultuurgewassen in het areaal worden
beschouwd en behandeld als ware het wilde planten.
Om succesvol voldoende voedsel te kunnen telen zijn aantastingen van insecten en
schimmels op grote schaal onwenselijk. Om te voorkomen dat insectenplagen
optreden, wordt van de gedachte uitgegaan dat er eigenlijk geen schadelijke insecten
bestaan, maar wel schadelijke aantallen insecten. De natuurlijke vijanden van
plaaginsecten vragen om een groot leefgebied, dat ook op passende manier moet zijn
ingericht. Concreet houdt dit in dan ook fazanten en patrijzen zich op de akkers thuis
moeten voelen. Van belang is dat er uitwisseling en migratie van fauna mogelijk moet
zijn. Open verbindingen met andere natuurgebiedjes is een voorwaarde voor de
uitwisseling. Zonder een goed functionerende en voldoende ruime ecologische
verbindingszone is de beschreven natuurgebonden teeltmethode niet levensvatbaar.
Het aanhouden van akkerranden, waarin natuurlijke vijanden van plaaginsecten zich
ophouden, maar ook vogels, is derhalve geen nevenactiviteit met inkomstenverlies,
maar een teeltmaatregel, even belangrijk als andere teeltmethoden. Het landgoed wil
een praktijkvoorbeeld zijn van een bedrijfsmatige combinatie van landbouw en
natuurontwikkeling.
De producten van groente-, fruitteelt en veeteelt worden verkocht in de landgoedwinkel
en vinden hun weg via de horeca van het landgoed. De overige productie van kleine
gewassen wordt afgezet in de regio, maar wordt ook via groothandelaren ook in heel
Nederland verkocht. De akkerbouwproducten worden aan biologische veehouders in
de streek en elders in het land verkocht.
Kernbegrippen:
SKAL
gecertificeerd,
cyclisch
beheer;
zelfvoorzienend;
meststoffenkringloop; soberheid; teelt van gewassen inpassen in het landschap en
laten meeprofiteren van wat de natuur biedt.
* Notities op basis van memo’s van Jhr H.R.R.L. van Nispen van Sevenaer
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3

VERANTWOORDELIJKHEDEN

3.1

Model vrijwilligersorganisatie

Voor de vrijwilligersorganisatie betekent bovenstaande dat het volgende model
gehanteerd moet worden:

Vrijwilligersschema
Mevr.	
  J.	
  van	
  Katwijk

Rentmeester

Coördinator
Landbouw
Akkerbouw
Weidegronden
Vee
Tuinderij
Deelhoven

Landschapsbeheer	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Huis	
  en	
  opstallen
met	
  deelgebieden:
Erf	
  en	
  Terras
Boomgaarden
Singels
Bos

Onderhoud	
  	
  gebouwen
Interieur
Schoonmaak
Exploitatie	
  panden:
Winkel
Restaurant

Onderhoud:	
  
Machines
Gereedschap	
  

3.2

Verantwoordelijkheden binnen de vrijwilligersorganisatie

3.2.1

Hoogste gezag

Het aanspreekpunt voor de vrijwilligers is de vrijwilligerscoördinator. Bij onvermogen
van de coördinator beslist Mevr. van Katwijk met de rentmeester over de te volgen
procedure en maatregelen. Als hoogste gezag is Mevrouw van Katwijk
verantwoordelijk voor de totale aansturing en overlegt, indien nodig, met de
rentmeester.

3.2.2

Coördinator

Taken en verantwoordelijkheden
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1) Voert overleg met en informeert / adviseert Mevr. van Katwijk met betrekking
tot:
a. De visie op vrijwilligersbeleid.
b. Het in/aanpassen van het vrijwilligersbeleid
2) Inventariseert stand van zaken rond het vrijwilligersbeleid, aantal vrijwilligers en
de diverse werkzaamheden.
3) Maakt een planning waarin de toekomstige behoefte aan vrijwilligers wordt
beschreven, maar ook maatregelen worden aangegeven om ervoor te zorgen
dat in deze behoefte kan worden voorzien.
4) Maakt taak- en functieomschrijvingen voor alle functies die er op het landgoed
en gebouwen worden uitgevoerd.
5) Stelt aanspreekpunten aan op deelgebieden aan en stuurt deze aan.
6) Draagt zorg voor een planmatige aanpak van werving van nieuwe vrijwilligers.
7) Draagt zorg, via de aanspreekpunten van de deelgebieden, voor de
inventarisatie van wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers en stimuleert
dat hier bij taakinvulling zo veel mogelijk rekening mee wordt gehouden.
8) Coördineert het plaatsen en verplaatsen van vrijwilligers.
9) Stimuleert maatregelen die gericht zijn op waardering voor de inzet van de
vrijwilligers. Stimuleert het schriftelijk vastleggen van de diverse afspraken.

Positie
1) Valt hiërarchisch onder Mevr. van Katwijk.
2) Werkt nauw samen met de rentmeester en overlegt regelmatig met een (aan te
wijzen) lid van het bestuur van Stichting Behoud Landgoed Sevenaer.
3) Vormt de verbindende schakel tussen de vrijwilligersorganisatie en de
exploitanten (tuinderij en restaurant/horeca).

3.2.3

Aanspreekpunt van een deelgebied

Er worden aanspreekpunten aangesteld voor de onder 3.1 genoemde deelgebieden,
die vallen onder landbouw, landschapsbeheer of huis en opstallen. De taken van een
aanspreekpunt zijn:
1) Draagt zorg voor de dagelijkse activiteiten op zijn deelgebied.
2) Zorgt voor de invulling van de taken door vrijwilligers
3) Plaatst in overleg met de coördinator vrijwilligers op de functies binnen zijn
deelgebied.
4) Zorgt voor de juiste uitvoering van taken door de vrijwilligers.
5) Voert minimaal halfjaarlijks functioneringsgesprekken met de vrijwilligers
6) Overlegt maandelijks met de coördinator over de uitvoering en de vrijwilligers

3.2.4

Vrijwilliger

1. Voert de taken uit zoals in de functieomschrijving worden beschreven
2. Overlegt halfjaarlijks met de coördinator over zijn taken en wensen ten aanzien
van nieuwe/andere taken
3. Neemt deel aan het (maandelijkse) overleg met de vrijwilligers van het
deelgebied.
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4

DE 5-B’S VAN DE VRIJWILLIGERSORGANISATIE
SEVENAER

4.1

Binnenkomen

HUYS

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van het landgoed. Om
de vrijwilligers te kunnen aansturen, werkt het landgoed met een duidelijke
werkstructuur. Regelmatig en gestructureerd overleg is daarvoor belangrijk. De
coördinator verzorgt dit overleg, dat in principe iedere twee weken wordt gehouden.
Zonder de inzet van voldoende vrijwilligers komt het voortbestaan van het landgoed in
gevaar. De inzet van de vrijwilligers zal zich met name richten op bos en tuin, de
tuinderij, de landgoedwinkel, de moestuin Deelhoven, het historisch erfgoed, de
smederij, educatie en ‘klussen’.
- Vrijwilligers zijn altijd welkom;
- Belangstellenden worden snel opgevangen;
- De coördinator zorgt ervoor dat binnen enkele dagen contact wordt opgenomen
voor een afspraak;

4.1.1

Wederzijdse kennismaking en intake

Nieuwe vrijwilligers melden zich eerst aan bij de coördinator voor een
kennismakingsgesprek. Daarin worden wederzijdse wensen en verwachtingen
uitgesproken en wordt gekeken of er een ‘match’ kan worden gemaakt. Bij wederzijds
goedvinden volgt een kennismaking met het landgoed en de andere vrijwilligers.
Vervolgens wordt aan de vrijwilliger de functieomschrijving gegeven die voor de
betreffende activiteiten is opgesteld. Dit maakt duidelijk welke werkzaamheden de
vrijwilliger zal vervullen.
De vrijwilliger krijgt een contract (voorbeeld is bijgevoegd) met de functiebeschrijving.
Zodra dit contract door de coördinator en de vrijwilliger is ondertekend, wordt de
vrijwilliger opgenomen in de vrijwilligersorganisatie.
In het kort komt de kennismaking en intake op het volgende neer:
- De coördinator zorgt voor een kennismakinggesprek;
- De coördinator zoekt naar een passende functie;
- De afspraken worden vastgelegd.

4.2

Behouden

Een goede sfeer is van het grootste belang voor het behouden van een goede
werkomgeving. Naast het werk wordt aandacht gegeven aan het sociale aspect door
op vaste tijden gezamenlijk koffie te drinken. De coördinator heeft de taak dit te
organiseren en te zorgen voor koffie e.d., maar ook zorg te hebben voor het welzijn
van de vrijwilligers.
In overleg kunnen activiteiten georganiseerd worden die buiten de werkactiviteiten
liggen.
Eénmaal per jaar wordt door Landgoed Huis Sevenaer een interne bijeenkomst
georganiseerd. De coördinator organiseert dit met het landgoed. Deze bijeenkomst is
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met name bedoeld om elkaar te informeren over relevante ontwikkelingen. Indien
mogelijk wordt aan vrijwilligers de mogelijkheid geboden een inhoudelijke bijdrage te
leveren. De bijeenkomst wordt in principe aan het einde van het kalenderjaar
gehouden, waarbij kunnen worden besproken:
- Welke ontwikkelingen hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden;
- Welke nieuwe projecten staan op stapel;
- Welke zaken zouden de vrijwilligers willen oppakken;
- Cursusbehoeften.

4.3

Begeleiding

Wanneer de coördinator en de nieuwe vrijwilliger in overleg tot een geschikte functie
zijn gekomen, wordt de vrijwilliger toebedeeld aan een deelgebied. Ieder deelgebied
heeft een eigen aanspreekpunt. Ieder deelgebied opereert in principe zelfstandig. Het
aanspreekpunt begeleidt de vrijwilliger en bepaalt óf en wanneer de nieuwe vrijwilliger
zijn/haar taak zelfstandig kan gaan uitvoeren. In de beginperiode wordt de vrijwilliger
geadviseerd ook met andere groepen mee te lopen om zich in te werken en kennis te
maken met het hele vrijwilligersteam.
De (potentiële) vrijwilliger moet een goed beeld krijgen van wat hij of zij van de
organisatie mag verwachten. Wij besteden aandacht aan:
- Het inwerken; iedere nieuwe vrijwilliger krijgt van de coördinator een
inwerkprogramma en een contactpersoon;
- Kennismaken; de vrijwilliger maakt kennis met het landgoed, zowel op papier
als in de praktijk;
- Gebruik van een ‘Smoelenboek’, zodat duidelijk is wie wat doet
- Uitleg over ARBO, brandveiligheid en calamiteiten;
- Opleidingswensen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de functie.

4.4

Belonen door waarderen

De vrijwilligers op Sevenaer ontvangen geen vrijwilligersvergoeding. Als er op verzoek
van het landgoed kosten worden gemaakt, worden deze vergoed indien hier vooraf
overeenstemming over is.
De inzet van vrijwilligers wordt door het landgoed natuurlijk zeer gewaardeerd. Het
landgoed organiseert daarom ieder jaar een eindejaarsbijeenkomst, waarin een
terugblik op het afgelopen jaar wordt gegeven en de ontwikkelingen voor het komend
jaar worden besproken.

4.5

Beëindiging contract met vrijwilliger

Vrijwilligers kunnen doorwerken tot op vergevorderde leeftijd. Wanneer een taak niet
goed meer past, zal in overleg gezocht worden naar ander passend werk. Mensen
waarvoor het uitvoeren van activiteiten te zwaar wordt en waarvan afscheid genomen
wordt, worden uitgenodigd af en toe terug te komen ‘voor de gezelligheid’.
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4.6

Vrijwilligers zullen op enig moment ervoor kiezen om het werk te beëindigen.
Het verzoek tot beëindiging wordt met de coördinator besproken. Het is voor
het landgoed belangrijk om te weten waarom een vrijwilliger vertrekt.
Wanneer oudere vrijwilligers weggaan, is het goed hun kennis vast te leggen.
Zeker waar sprake is van ambachtelijke kennis, kan dit niet eenvoudig
vervangen worden. Als het even kan, plaatst het landgoed een ‘leerling’
ernaast, om zoveel mogelijk van de kennis vast te kunnen houden.
Tenslotte kan het voorkomen dat de uitvoering van activiteiten en
samenwerking met andere vrijwilligers of de coördinator niet meer goed
verloopt. In dat geval zal het landgoed de vrijwilligerovereenkomst beëindigen.

Vrijwilligersovereenkomst/paspoort

Nieuwe vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersovereenkomst. In deze overeenkomst
worden de taken, verwachtingen en verantwoordelijkheden vastgelegd.
Daarnaast kan de vrijwilliger een zogenaamd ‘vrijwilligerspaspoort’ ontvangen. Met dit
‘paspoort’ is het mogelijk om bepaalde vaardigheden te laten vastleggen. Dat kan
zinvol zijn bij vrijwilligerswerk elders in Europa. Aan het model van dit
‘vrijwilligerspaspoort’ wordt nog gewerkt.
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5

DEELGEBIEDEN LANDGOED HUIS SEVENAER

Het landgoed is opgeknipt in kleinere gebieden, de zogenoemde “deelgebieden”, waar
de specifieke vrijwiligersactiviteiten plaats vinden. Deze deelgebieden zijn ook te
vinden in paragraaf 3.1. De deelgebieden zijn ondergebracht onder “Landbouw”,
“Landschapsbeheer”, en “Huis en Opstallen”. In onderstaande plattegrond zijn de
diverse gebieden aangegeven.

De lijnen zijn “zichtlijnen” in het gebied.
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5.1

Landbouw

De landbouwactiviteiten van Landgoed Huis Sevenaer zijn gericht op de veeteelt,
akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt. Deze onderdelen zorgen voor de productie van vlees
en streekeigen gewassen, die zonder pesticiden en door middel van de
natuurgebonden teeltmethode worden geteeld. De producten worden gebruikt in het
restaurant van Langoed Huis Sevenaer, in de landgoedwinkel en voor het vee; de
overige productie wordt in de streek verkocht. In de gebouwen vinden activiteiten
plaats die bijdragen aan de vermarkting van producten van het landgoed. De
akkerbouw levert naast producten voor menselijke consumptie ook voer van het vee
op. De wilde planten en dieren dragen bij aan het bestrijden van schadelijke aantallen
insecten en dienen zo de productiedoelen.

5.1.1

Akker en Weidegronden

Doelstelling: instandhouden van de agrarische functie door een actief beheer van de
akkerpercelen en handhaven van (kruidenrijke) weidegronden.
De akkerpercelen worden gebruikt voor de teelt van diverse gewassen zoals tarwe,
pompoen, maïs, grasklaver voor zover dit onderdeel uitmaakt van het teeltplan. Het
beheer van deze percelen vindt plaats middels de natuurgebonden landbouwmethode.
Dat wil zeggen dat bepaalde soorten wilde planten wel wenselijk zijn, terwijl andere
soorten verstorend zijn en niet binnen de teelt passen. Een juist beheer vraagt om
plantenkennis, en menselijk ingrijpen om het evenwicht in stand te houden en
verstorende wilde planten (melde en distels) te verwijderen.
De weidegronden zijn voor Huis Sevenaer erg belangrijk. Er is sprake van zeer
soortenrijke percelen grasland, die ondermeer zijn ontstaan door toepassing van de
natuurgebonden teeltmethode van de jonkheer. De soortenrijkdom moet in stand
gehouden worden; voor een evenwichtige samenstelling worden sommige soorten
handmatig verwijderd. De weidepercelen zijn belangrijk voor de voedselvoorziening
voor het vee (kruidenrijk hooi) en als biotoop voor insecten en vogels. Op de
bijgevoegde overzichtskaart zijn deze weidepercelen aangeduid als
‘kruidenrijk grasland”(lichtpaars).

5.1.2

Werkboekje Vee

Voor het vee is een werkboekje samengesteld, waarin de activiteiten vermeld staan die
gedurende het jaar verricht moeten worden om het vee in optimale conditie te houden.
Het is geen star handboek, want er zullen zich altijd wel momenten voordoen waarop
plotseling ingegrepen moet worden, bijvoorbeeld omdat een kalf is uitgebroken of
omdat een koe ziek is geworden. Ook langdurige regenval kan tot verslemping van de
grond leiden, waardoor de dieren naar een ander weiland moeten worden geleid.
Verantwoordelijk voor het vee is mevrouw van Katwijk, die de vrijwilligers aanstuurt.
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