
  

STICHTING HUIS TE BRECKELENKAMP 
Jonkershoesweg 10 • 7635 LM Lattrop-Breklenkamp • www.breckelenkamp.nl 

 

 

Activiteitenverslag 

Naast het reguliere onderhoud van tuinen, boomgaarden, grasvelden en park dat het hele jaar 

plaatsvindt waren de belangrijkste activiteiten: 

2020 

Het onderhoud aan een deel van de bomenlanenstructuur. Het onderhoud van de bomenlanen werd, 

evenals in andere jaren, uitgevoerd door Berends Landschapsvormgeving te Oldenzaal.  

Afzetten van de elzenopslag en verwijderen brandnetelvelden, bramenopslag en distels. Dit is voor het 

landgoed een omvangrijke taak als gevolg van het agrarisch gebruik van het omringende land, 

waardoor er een voortdurende overbelasting van stikstof ontstaat. 

In 2020 vond de restauratie van de 17e-eeuwse gebrandschilderde ramen van het Huis plaats. De 

ramen leken in 1882 verloren te zijn gegaan, maar ze werden in 2017 in scherven op de zolder van 

Twickel teruggevonden en aan het Huis overgedragen.  

2021 

Naast het reguliere onderhoud waren de belangrijkste activiteiten in 2021: 

Groot onderhoud aan twee gedeelten van de bomenlanenstructuur. In het voorjaar de noord-zuid laan 

lopende van de Jonkershoesweg tot aan het Huis, in het najaar het laangedeelte van het Huis naar de 

begraafplaats. Het laatste werk is gedeeltelijk in 2021 in rekening gebracht, maar het is nog niet 

gereed. Zes oude eiken moesten worden afgeschreven en verwijderd. De afgeschreven eiken zijn in 

2021 al voor een deel vervangen door nieuwe beuken.  

Afzetten van de elzenopslag en verwijderen brandnetelvelden, bramenopslag en distels.  

Om de waterstand vooral in droge perioden te verbeteren zijn in 2021 met steun van de provincie 

Overijssel bij de twee waterafvoerpunten van het landgoed regelbare stuwen aangelegd. 

In februari 2021 werden de herstelde 17e-eeuwse ramen teruggeplaatst. 

De oude Robberine grasmaaier moest worden afgeschreven, hij is vervangen door een Ferris 2200 

maaier, die een andere, efficiëntere manier van maaien mogelijk maakt. In verband met de nieuwe 

manier van verwerking van het afvalhout werd een Elliet versnipperaar aangeschaft.  

 


