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Evenals het verslagjaar 2020, zag het jaar 2021 er voor de Stichting 
Landgoed Scherpenzeel anders uit dan voor die tijd gebruikelijk, als 
gevolg van de aanhoudende coronapandemie. Fysieke bijeenkomsten 
waren beperkt mogelijk en het vrijwilligerswerk in bos en natuur lag 
tijdelijk stil. Het project Van Luchtkasteel tot Dassenburcht kon dit jaar 
gelukkig wél doorgang vinden. Binnen de mogelijkheden die er waren, 
heeft het bestuur getracht de Stichtings-activiteiten zo goed als 
mogelijk door te zetten. Zo heeft de Stichting dit jaar voor het eerst een 
online familiebijeenkomst georganiseerd. Een dergelijke  bijeenkomst 
bleek heel functioneel (familieleden kunnen makkelijk vanuit huis 
aansluiten) en ook voor de toekomst lijkt dit een mooie aanvulling op 
fysieke bijeenkomsten te zijn. 
 
Activiteiten in 2021: 

1) Bestuur 
2) Activiteiten die de betrokkenheid van de aangesloten 

landgoedeigenaren bij de stichtingsdoelstellingen bevorderen 
3) Externe contacten / PR 
4) Landgoedvrijwilligers 
5) Project Park Scherpenzeel 

 
Ad 1) 
Het bestuur heeft in 2021 vier maal vergaderd, te weten op 29 januari, 
12 mei, 15 juli en 29 oktober. Op 24 september kwam het bestuur 
tussentijds bijeen om de voortgang te bespreken met betrekking tot het 
werkgeverschap van de Medewerker Beheer. 
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit Emma Patijn (voorzitter) en 
Meta Daniëls (projectleider). Rudolf Feber sloot vanaf januari bij de 
vergaderingen aan - in eerste instantie als ondersteuning vanuit de 
eigenaren na het terugtrekken van Reinier Feber als bestuurslid. Per 1 
juli trad Rudolf toe tot het bestuur als penningmeester. Oud-bestuurslid 
Albert Patijn sloot bij de vergaderingen aan ten behoeve van het dossier 



“werkgeverschap”. Evenals het voorgaande jaar was er professionele 
ondersteuning van Nienke Welle (bureau Landweer). 
 
Ad 2) 
• In maart 2021 verscheen een nieuwsbrief voor de familie, met daarin 

onder meer informatie over het Dorpspark Scherpenzeel en een 
update uit de natuur door Govert Bos. 

• Op 10 april heeft de SLS een online familie-bijeenkomst 
georganiseerd over duurzame energie en de RES-sen (Regionale 
Energie Strategieën). Rudolf Feber en rentmeester Gijsbert van 
Sijpveld hebben hier een inhoudelijke bijdrage aan geleverd. 

• Op 11 september vond de jaarlijkse “Van Naamendag” voor de 
familie/eigenaren plaats, ditmaal op boerderij de Oliemolen bij de 
familie Van Eesteren. Via het Klompenpad is het gezelschap al 
lopend naar het agrarisch bedrijf van de familie Middeldorp gegaan 
voor een bedrijfsbezoek. De familie gaat omschakelen naar 
biologisch en heeft een kaasmakerij aan huis. Het was een 
interessante en feestelijke bijeenkomst, met een goede opkomst 
vanuit verschillende generaties. 

 
Ad 3) 
• Op 15 juni 2021 heeft het college van B&W een werkbezoek aan het 

landgoed gebracht. Na een welkom en presentatie over het 
landgoed door het bestuur maakte het gezelschap een fietstocht 
langs een aantal projecten van ‘landgoed Scherpenzeel’. Dat gaf een 
mooi beeld van de omvang van het landgoed en hoeveel 
gemeentelijk beleid aan het landgoed raakt. Op 14 oktober kwam 
vervolgens een groep ambtenaren van de gemeente op bezoek. Op 
beide ontmoetingen hebben we positieve reacties mogen 
ontvangen. Goed dat we het belang van het Landgoed Scherpenzeel 
in het buitengebied op deze manier weer konden benadrukken. 

• Op 11 september 2021 vond de jaarlijkse Open Monumentendag 
plaats. In de gemeente Scherpenzeel was een fietsroute uitgezet 
langs o.m. Breeschoten, waar Rudolf Feber de geschiedenis 
toelichtte. In het Park Huis Scherpenzeel organiseerde Meta Daniëls 
rondleidingen. 

•  In 2021 is de publieksfolder van landgoed Scherpenzeel 
geactualiseerd en herdrukt. 
 



Ad 4) 
Sinds een heel aantal jaren werkt iedere woensdag een vaste groep 
vrijwilligers onder leiding van onze beheerder Govert Bos op de 
landgoed-terreinen. Bomen worden geknot, houtwallen, singels en 
bosranden afgezet en opgesnoeid. Er is ook in 2021 weer veel werk 
verzet, maar als gevolg van de coronapandemie was het aantal 
werkdagen wat minder dan gebruikelijk. Als dank voor de trouwe 
betrokkenheid organiseerde de SLS op 16 juni een vrijwilligers-bbq. Dit 
is een jaarlijks terugkerend cadeau van de eigenaren voor Govert en de 
vrijwilligers. 
 
Ad 5) 
De voortgang van het in 2011 door SLS samen met Geldersch 
Landschap en Kasteelen (GLK) geëntameerde project Park 
Scherpenzeel (restauratie en revitalisering van het monumentale Park 
Huis Scherpenzeel), stond in 2021 nog steeds in het teken van het 
uitvoeren van fase II van het Masterplan Park Scherpenzeel (2016). Meta 
Daniëls is vanuit SLS trekker van dit project. De eindverantwoording van 
fase II van het project aan de subsidiegevers (Provincie Gelderland, 
Stichting Elise Mathilde Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland 
en SBNL Natuurfonds) vond eind 2020 plaats. In 2021 werd gestart met 
fase III. Fase III heeft betrekking op het herinrichten van het 
parkeerterrein (deel GLK) en het samen met de buren Stichting Parousie 
revitaliseren van de tuinenzone. De moestuin is in 2021 onder leiding 
van GLK in gebruik en beheer gekomen bij bewoners/tuiniers uit de 
buurt. In de Overtuin ten zuiden van de moestuin wordt volgens het 
Masterplan door eigenaar Meta Daniëls een professioneel 
tuindersbedrijf gevestigd. Deze is per 2021 verpacht aan biologische 
tuinder Pieter Struyk. Plannen zijn in 2021 gemaakt voor het restaureren 
van de zich daar bevindende tuinmuur en druivenkas, waarbij SLS weer 
als organisator en subsidieaanvrager gaat fungeren. 
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