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JAARVERSLAG 2022 
Inleiding 

Samen met o.a. de gemeente Oldenzaal, de provincie Overijssel, de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed en vele andere organisaties en deskundigen wordt al 
geruime tijd gewerkt aan de herstel- en toekomstplannen voor het landgoed. De 
plannen zijn gericht op behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden. 
Binnen dat kader worden de natuurwaarden verder gerealiseerd, de aanwezige 
potenties benut en wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een economische 
drager voor de instandhouding van het landgoed. In 2022 zijn forse stappen gezet 
om de realisatie van de plannen mogelijk te maken. 

	

Bestuur en bestuursvergaderingen  

Het bestuur is in 2022 uitgebreid met de heren A.J. Vastert, L.A. Wiggers en A.M. 
de Kok. Allen brengen hun eigen specifieke deskundigheid in. 
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Bestuurssamenstelling  

Per 31 december 2022 bestaat het bestuur uit: 
-        de heer A.M. de Kok (voorzitter) 
-        de heer H.J. Smellink (bestuurslid) 
-        de heer M.M.A. Bakker (bestuurslid) 
-        de heer A.T.W. Eysink (bestuurslid) 
-        mevr. B.J. Kienhorst (secretaris - penningmeester) 
-        mevr. J.M.S. Bloemen-Bussmann (bestuurslid) 
-        de heer L.A. Wiggers (bestuurslid) 
-        de heer A.J. Vastert (bestuurslid) 

Activiteiten 

De corona perikelen zijn gelukkig in de loop 
van 2022 nagenoeg verdwenen en de 
Landgoed Twente Marathon was weer te gast 
op het landgoed. Ook de 
midwinterhoornblazers waren als vanouds weer 
aanwezig. Het Waterschap Vechtstromen heeft 
diverse werkzaamheden op het landgoed uitgevoerd ter versterking van de 
waterhuishouding.  Men heeft gewerkt aan herstel van de bronvijver en de 
historische loop van de Fonteinenbeek. In het westelijk gelegen weiland is een 
retentiegebied gerealiseerd en zijn voorzieningen voor het wandelgebied 
aangebracht. M.b.t. de nieuwbouw op het landgoed zijn de nodige 
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en de verwachting is dat de 
nieuwbouw in de loop van 2023 wordt gerealiseerd. 

B.J. Smellink-Kienhorst, secretaris-penningmeester 
Oldenzaal, februari 2023 
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