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Hoofdlijnen beleidsplan stichting Het Huis te Breckelenkamp 

De stichting zorgt voor de instandhouding en het onderhoud van het groen van het landgoed. 

Daaronder vallen de 17e-eeuwse bomenlanen van in totaal ca. 1 km lengte, boomwallen, bospercelen, 

waterpartijen, ca. 3,5 ha. tuinen, park, boomgaarden en gazons en ca. 3 km. hagen. De waterpartijen 

omvatten de rietvelden, natuurlijke waterpartijen en sloten. De aanleg van het landgoed is beschreven 

in het rijksmonumentenregister als een ‘eenvoudig, zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een 

Hollands-classicistische aanleg, waarbij geometrie en perspectiefwerking de uitgangspunten voor het 

ontwerp vormden.’ Middelpunt is de 17e-, deels 16e-eeuwse historische buitenplaats en complex 

rijksmonument Het Huis te Breckelenkamp (www.breckelenkamp.nl) 

De tuinen, het park en de gazons worden door een of meer ingehuurde medewerkers onderhouden. 

Het onderhoud aan de bomenlanen vindt jaarlijks plaats, elk jaar wordt een deel afgewerkt. Dat 

gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Het gaat om monumentale, oude eiken en enkele beuken, 

die elk afzonderlijk veel arbeid en inzet van zwaar materieel vergen. Alle bomen worden gemiddeld 

een keer in de vijf tot tien jaar behandeld. Het onderhoud van de bospercelen gebeurt op basis van 

inspectie, het wordt door hetzelfde bedrijf uitgevoerd. 

In 2011 is de stichting een overeenkomst aangegaan met Stichting Groene en Blauwe Diensten 

Overijssel voor de aanleg en het herstel van de groene en blauwe elementen van het landgoed. Dit 

project wordt ondersteund door de provincie Overijssel, de gemeente Dinkelland en het waterschap 

Vechtstromen. Aan de oostgrens van het landgoed werden een verdwenen bomenlaan van ca. 250m. 

en boomwallen van ca. 350m opnieuw aangelegd.  Deze laan en wallen zijn nu nog in opbouw, de 

betreffende werkzaamheden worden het gehele jaar door de stichting uitgevoerd. Het onderhoud aan 

alle onder de overeenkomst vallende groene en blauwe elementen vindt het gehele jaar plaats volgens 

de in de overeenkomst afgesproken voorschriften. 

Begin 2021 is besloten het afvalhout niet meer te verbranden om schade aan het milieu te vermijden. 

In plaats daarvan wordt het afvalhout voortaan versnipperd. De snippers worden deels op de paden 

verwerkt, deels afgevoerd. 

Ongeveer 2,5 ha. van het landgoed is aangesloten bij het agrarisch natuurbeheer project. Het 

kruidenrijk grasland wordt volgens de betreffende richtlijnen onderhouden. Dat houdt onder meer in 

dat niet eerder dan eind juni wordt gemaaid en dat er geen mest wordt gebruikt. Onder het agrarisch 

natuurbeheer vallende hagen worden niet voor eind juni geknipt. 

Een keer per jaar wordt het riet uit de rietvelden verwijderd om vervening tegen te gaan. Dit gebeurt 

door een gespecialiseerd bedrijf. De drie rietvelden vormen samen een helofytenfilter, dat het 

verontreinigde water van de Geele Beek filtert voordat het in de buiten- en binnengracht terecht komt.  

Alle werkzaamheden zijn gericht op de bescherming, instandhouding en versterking van het landgoed 

Het Huis te Breckelenkamp.  

  

 

 



 

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

Hoe krijgt de stichting inkomsten? 

De stichting is afhankelijk van schenkingen en exploitatie van opstallen. In 2019 is de exploitatie van 

de beheerderswoning, Jonkershoesweg 12, aan de stichting overgedragen. In 2022 is de overdracht 

van de exploitatie van de vakwerkschuur aan de stichting gepland. De vakwerkschuur is een 18e-eeuws 

rijksmonument, geschikt gemaakt voor vergaderingen, ontvangsten en overnachtingen.  

 

Op welke manier en aan welke doelen worden inkomsten 

besteed 

Alle inkomsten komen ten goede aan het landgoed, de bestedingen zijn overeenkomstig de 

werkzaamheden beschreven onder Hoofdlijnen beleidsplan. De stichting houdt geen vermogen aan, 

wel zal een schenking enige tijd tot een positief liquiditeitssaldo leiden. Dit saldo zal gaandeweg weer 

verminderen door betalingen van de beschreven werkzaamheden. 

 

Beloningsbeleid 

Het bestuur ontvangt geen beloning. Het ingehuurde personeel wordt aan de stichting gefactureerd 

door het uitvoerende bedrijf.  

 


