
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wordt u vrijwilliger  
op Huis Landfort?  

Hiervoor bent u van harte uitgenodigd 
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Nu de bouw vordert en de openstelling van Huis Landfort te Megchelen 
naderbij komt, is dit overzicht opgesteld van vrijwilligersfuncties bij stichting 
Erfgoed Landfort (sEL). Daarmee kunt u zich beter oriënteren of u tijd en zin 
heeft om mee te gaan werken aan de realisatie van de doelstellingen van sEL. 
Er zijn leuke uiteenlopende vrijwilligersfuncties, waarbij de volgende 
algemene uitgangspunten gelden:  

 

Werkomgeving 

Er zijn leuke uiteenlopende vrijwilligers-

functies, waarbij de volgende algemene 

uitgangspunten gelden. Van de zijde van 

sEL mag u verwachten dat wij uw goede 

inzet en betrokkenheid zeer waarderen,  

wij er alles aan doen om samen met u een 

zinvolle en plezierige vrijwillige samen-

werking te beleven, waar mogelijk wij in uw 

kennisverrijking en/of de vergroting van uw 

deskundigheid (waar nodig) investeren 

door middel van cursussen en lezingen. 

Voorts bent u verzekerd via de bestaande 

regeling van de gemeente Oude-IJssel-

streek voor vrijwilligerswerk. Tot slot 

organiseert de stichting aan het einde van 

ieder samenwerkingsjaar een klein 

evenement waarvoor alle vrijwilligers van 

sEL zijn genood. Daarmee onderkent sEL 

het belang van uw bijdrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De vrijwilliger op Huis 
Landfort:  

• is minimaal een dagdeel (4 uur) per week 

beschikbaar, komt op tijd en houdt zich aan 

de gemaakte afspraken. Uiteraard is het 

mogelijk om meer dagdelen te werken. 

• meldt zich, bij onvoorziene afwezigheid of 

ziekte tijdig af bij de stichting. 

• houdt zich aan de sEL gehanteerde 

veiligheidsmaatregelen en neemt geen 

onnodige risico’s. 

• is er mee akkoord dat sEL een Verklaring 

omtrent Gedrag (VOG) aanvraagt. De 

kosten van die aanvraag betaalt sEL. 

• is akkoord te werken volgens een door sEL 

opgesteld samenwerkingscontract  en het 

daarbij horende document gedragsregels 

en omgangsvormen. 

• stelt zich collegiaal en positief op in ons 

team van vrijwilligers en erkent de door de 

stichting aangewezen leiding of eind-

verantwoordelijke. 

• is, wanneer dit nodig is, bereid zich te 

verdiepen in zijn of haar taak middels 

lezingen, cursussen en literatuur die dan 

door sEL zullen worden aangereikt. 
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Diverse functies 

Het is de bedoeling dat de renovatie, bouw 

en het herstel van Huis Landfort in 2022 

gereed zal zijn. Dan is Huis Landfort weer 

voorzien van een (nieuw) koetshuis, is de 

oude (nu verdwenen) moestuin op basis 

van een reconstructie heraangelegd, is het 

landhuis gerestaureerd en in stijl her-

ingericht, zijn alle grachten gebaggerd en 

beschoeid en is het park onherkenbaar 

hersteld en verrijkt met talloze bloeiende 

bomen, heesters, stinsen, kuipplanten, 

bloemperken en bloemenmedaillons.  

 

Nu en in de toekomst ziet sEL uit naar 

vrijwilligers voor uiteenlopende bezig-

heden. Een belangrijke doelstelling van 

sEL richt zich op tuin, park en bloemen 

waarvoor wij diverse park- en moestuin 

vrijwilligers zoeken voor uiteenlopende 

werkzaamheden. Wij maken onderscheid 

in de volgende groepen te weten 

1. Moestuinvrijwilligers 

2. Parkvrijwilligers 

Voor wat betreft de moestuin, richt sEL 

zich op een verdeling van 3/4 en 1/4.  

Dit betekent dat er een verdeling komt van 

bloemen (3/4) en groenten/fruit (1/4). We 

werken bij voorkeur zonder gebruik te 

maken van chemische bestrijdings-

middelen en gif. Bij sEL is een fulltime 

verbonden tuinbaas werkzaam. Veel van 

de hier genoemde activiteiten zullen onder 

zijn toezicht/begeleiding worden uitge-

voerd. Daarnaast zal een vrijwilligers-

coördinator worden aangesteld. Hij/zij zal 

voor u als onze vrijwilliger vraagbaak en 

gesprekspartner zijn als u of wij iets te 

bespreken hebben.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plattegrond Erfgoed Landfort 
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Vrijwilliger moestuin  

Fijn werk 

a. Onderhoud in de groente- en bloembedden (verwijderen onkruid, opbinden, 

verzorging, uitgebloeide bloemen verwijderen, bewateren, bemesten, etc.). 

b. Onderhoud van de kruidentuin (verwijderen onkruid, opbinden, verzorging, bewateren 

en bemesten, etc.). 

c. Alert zijn op ziekte/plagen en meewerken aan hun bestrijding. 

d. Opnemen, scheuren en opnieuw uitplanten van vaste planten waar nodig. 

e. Moestuin-winterklaar maken (bollen rooien, planten in oranjerie zetten, etc.) 

f. Onderhoud van de koude bakken.  

g. En alles wat nodig is om de moestuin tot een succes te maken. 

 

 
Vrijwilliger moestuin  

Intensiever werk 

a. Onderhoud van composthoop (machinaal omzetten/verrijken) en het uitrijden en 

opbrengen van compost op de bloem- en groentebedden. 

b. Actief in onderhoud en maaien van boomgaard en leifruit. Bij deskundigheid ook 

snoeiwerkzaamheden en behulpzaam zijn bij het oogsten. 

c. Onderhoud van de beukhagen rond de moestuin (snoei). 

d. Onderhoud van de paden (deels hark/schoffel, deels machinaal met voertuig met 

sleep) en onkruidbranden. 

e. Bijhouden en schoonhouden van het terras van het koetshuis. 

f. Onderhoud aan toegangspoorten en de koude bakken. 

g. Onderhoud 18de-eeuwse visvijver (kroosvrij houden, graskanten maaien en opruimen) 

en afscheidingssloot met boomgaard. 

h. Winterklaar maken van de moestuin. 

i. En alles wat nodig is om de moestuin tot een succes te maken.  

 

Graag komen wij in contact met een vrijwillige imker die op wederzijds overeengekomen 

voorwaarden zijn/haar bijdrage levert aan een gezonde moestuin.  

Graag komen wij in contact met een vrijwillige snoeideskundige voor het leifruit, rozen 

en fruitboomgaard met historische rassen.  

Werkzaamheden 

Moestuin 
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In het park (het Kleine Erf genaamd) en de buiten de gracht gelegen omlopende laan met 

stinsenplanten, zijn de volgende vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten:  

 
Vrijwilliger park 

Fijn werk algemeen 

a. Het onderhouden/wieden van bloem- en heesterborders. 

b. Het onderhouden/bijhouden van stinsenplanten op het Kleine Erf en omloop. 

c. Het onderhoud van de rozenperken.  

 

 

Vrijwilliger park  

Fijn werk specifiek 

Op Huis Landfort zal de oude buitenplaats-traditie herleven van het jaarlijks aanleggen 

van kleurrijke bloemenmedaillons in de gazons. Volgens een ontwerp zullen in het park 

twee tot drie bloemenmedaillons worden aangelegd bestaande uit vetplanten, eenjarige 

planten (siernetels, perkgoed, knol- en bolgewassen). De doorsnede van deze ronde of 

ovale medaillons zijn doorgaans circa acht tot tien meter. De ervaring leert dat het 

bijhouden van een bloemperk een arbeidsintensief is, waar iemand een dag per week 

mee bezig is. Daarom is sEL per bloemenmedaillon op zoek naar een (8 uur) of twee 

vrijwilligers (2 x 4 uur) voor het inplanten, bijhouden en onderhouden/bewateren van de 

medaillons en ze te beschermen tegen zonlicht.  

 

 
Vrijwilliger park 

Fijn werk specifiek 

Het is de bedoeling dat wij op Huis Landfort talrijke (sub)tropische kuipplanten tijdens het 

late voorjaar en de zomer in kuipen buiten gaan plaatsen. Voor de overwintering van deze 

kuipplanten krijgt het nieuwe koetshuis een ruime oranjerie. Voor hun onderhoud en 

verzorging (bewateren, snoei, uitgedroogde bloemen verwijderen, binnen en buiten 

zetten, plaagbestrijding, etc.) zoeken wij vrijwilligers met kennis van kuipplanten. De 

Werkzaamheden 

Park 
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tijdsinspanning hiervoor is afhankelijk van weersomstandigheden (bewateren moet 

zomers bij hitte mogelijk dagelijks).   

 

 

Vrijwilliger park  

Intensiever werk 

a. Maait gazons en verwijdert het restafval  

b. Houdt aan beide zijde de oevers van de omlopende gracht schoon (1600 meter) en 

ontdoet de gracht van plomp en andere ongewenste planten. 

c. Onderhoudt met brander de paden van het park op het Kleine Erf. 

d. Onderhoudt bomen (snoeien van lindentrommels) en reinigen wortelstelsel moeras-

cipressen.  

e. Zorgt voor het verwijderen van bladafval in de herfst.  

 

 

Vrijwilliger park 

Toezichthouder  

Als in 2022 Huis Landfort haar poorten voor bezoekers opent, zijn in het park dagelijks 

enige toezichthouders nodig op openstellingsdagen. Zij lopen rond, houden toezicht in het 

park, voorkomen schade aan planten door vernieling en/of diefstal, houden toezicht op 

het sanitair en zijn voor de algehele gang van zaken in het park verantwoordelijk. Ook zijn 

zij aanspreekpunt voor bezoekers aan het park.  

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vrijwilliger overige  

Gebouwen, leifruitmuur en kassen 

a. Het periodiek nalopen op onderhoudsbehoefte van het landhuis, de duiventil, het 

koetshuis en de leifruitmuur en hiervan verslag doen aan de stichting.  

b. Het periodiek nalopen op onderhoudsbehoefte van alle kassen (oranjerie, kweekkas, 

landhuiskas) en hiervan verslag doen aan de stichting. 

c. Het leeghalen en houden van dakgoten en platte daken (koetshuis). 

Werkzaamheden 

Overige 
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d. Onderhoud van bruggen in de moestuin en park (drie) en het schoonhouden, 

dek/spijlen op geregelde basis ontdoen van aanslag en algengroei. 

e. Het nalopen en schoonhouden van alle buitendeuren en vensters. 

f. Is desgewenst in de weer met kwast en verf waar dat nodig is.  

g. Timmert als dit nodig is.  

 

 

Vrijwilliger overige 

Technische dienst 

Alhoewel vrijwel alles op Huis Landfort is gerenoveerd of gerestaureerd is het zeker zinvol 

om meer technisch-georiënteerde vrijwilliger in ons team te hebben. Hij/zij is aanspreek-

punt als er technische problemen zijn met apparatuur, netwerken, verlichtingen, pompen, 

hekwerken, etc.  

 

 

Vrijwilliger overige 

Onderhoud gereedschap en machines 

Op Huis Landfort is een professionele toerusting voor tuinonderhoud. Dit zijn tuin-

machines (grasmaaiers, shovel, tractoren, etc.) en handgereedschap. Voor het adequate 

onderhoud van dit gereedschap en materialen zoeken wij een vrijwilliger die in de 

tuinbaaswerkplaats onderhoudsklussen wil verrichten.  

 

 
 
Vrijwilliger overige 

Bloemarrangementen / vazenopmaak 

Op buitenplaatsen spelen vanouds bloemen en bloeiende planten een hoofdrol en 

vormde een ontstaansreden. Wij zoeken daarom een vrijwilliger die in het landhuis en 

koetshuis op daartoe aangewezen plekken bloemarrangementen, tafelstukken en/of 

vazen kan opmaken. Hij/zij doet dit met de bloemen die de tuinbaas daarvoor beschikbaar 

stelt.   

 

 
Vrijwilliger overige 

Entree inclusief verkoop streekproducten 

Het is de bedoeling dat in het nieuwgebouwde koetshuis een ruimte wordt ingericht waar 

bezoekers een ticket voor een bezoek aan het park kunnen kopen en waar wat streek-

producten uit de Achterhoek en regio Kreis Borken worden verkocht. Hierbij denken wij 

aan biologische producten, wijnen, zaden, bloemen en fruit uit de eigen moestuin, etc. 

Ook zullen kleine andere zaken worden verkocht zoals boeken over historische buiten-

plaatsen, kaarten e.d. Wij zoeken vrijwilligers voor het bemensen van dit onderdeel tijdens 

openingsuren van het park en moestuin.  
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Vrijwilliger overige 

Rondleider in park en huis Landfort 

Nadat Huis Landfort officieel zal zijn geopend, is het voor groepen mogelijk een rond-

leiding door huis en tuin te maken. Hoe een en ander in werking zal treden, wordt nog 

onderzocht. Om te zijner tijd goed inhoudelijk voorbereid te zijn, beginnen wij in 2021 met 

het opleiden van enige vrijwillige rondleiders. Vermoedelijk zal een rondleiding telkens 90 

minuten duren waarbij groepen in principe nooit groter zijn dan 15 personen per gids. 

Iedere rondleiding vangt aan met een korte introductiefilm over de renovatie van Huis 

Landfort, waarna een rondgang volgt door vast parcours in het huis langs antiquiteiten en 

objecten die met de geschiedenis van Huis Landfort en andere historische buitenplaatsen 

en kastelen zijn verbonden. Om te kunnen rondleiden op Huis Landfort, zal een cursus 

worden gegeven door enige specialisten op het gebied van Nederlandse buitenplaatsen. 

Die cursus vangt aan zodra er tien vrijwilligers zich hiervoor hebben aangemeld. We 

stellen het op prijs als er vrijwilligers zijn die specifieke vaardigheden hebben om jeugdige 

bezoekers aan Huis Landfort te kunnen ontvangen.  

 

 
Vrijwilliger overige 

Bibliotheek 

Op Huis Landfort heeft de omvangrijke bibliotheek van de Cremer Stichting een thuisplek 

gevonden. Deze verzameling omvat een grote hoeveel boeken op het gebied van 

kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Deze dient digitaal te worden 

ontsloten. Voor dit werk zoeken wij een vrijwilliger die tenminste een dag per week 

beschikbaar is om dit werk te verrichten.   

 

 

 

Stichting Erfgoed Landfort 
Landfortseweg 4 
7078 BT MEGCHELEN 
+31 (0)6 2280 1668 
 

Kantooradres 
Hogestraat 14 
7078 BR MEGCHELEN 
+31 (0)315 239576 

 
info@erfgoedlandfort.nl 
www.erfgoedlandfort.nl 
facebook:@erfgoedlandfort.nl

 

 


