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Bij de grafheuvels in het Appense bos staat 
een groep mannen bij elkaar. Er straalt 
een saamhorigheid uit van deze mannen. 

Gehuld in beschermende kleding met opschrift 
‘Landgoed Beekzicht’ gaan ze zo direct weer aan 
de slag met de klussen die de terreinmedewerker 
van het landgoed voor ze heeft geïnventariseerd. 
Hoe de vrijwilligersgroep van Landgoed Beekzicht 
is ontstaan? Dat kwam door Gerrit Smit, inwoner 
van Voorst, en met hart en nieren aan het dorp en 
het landgoed verbonden. Hoe hij kon helpen, was 
de vraag aan landgoedbeheerder Gerard Koop-
mans. Deze wilde graag een vrijwilligersgroep 
beginnen. Smit trommelde vijf dorpsgenoten op 
en zo is het begonnen.

Met elkaar begaan
Een vrijwilligersgroep starten is relatief eenvoudig,  
maar de groep in stand houden en laten groeien, 

Landgoed Beekzicht in het Gelderse Voorst en 
Stichting Vobula zetten succesvol vrijwilligers in 
voor het landgoedbeheer en delen hun geheim. 
Vobula organiseert landgoedkampen voor 
vrijwilligers die willen kamperen en hun handen 
uit de mouwen willen steken.

dag per week komen werken. Het betekent ook dat 
er werk gedaan wordt dat anders niet zou gebeu-
ren. Dat komt de kwaliteit van het landschap en 
het bos ten goede. Zo heeft de vrijwilligersgroep 
het park van het Landgoed Beekzicht omgetoverd 
van een woest stuk overwoekerde grond naar een 
mooie parktuin die voor iedereen toegankelijk is.

Natuurwerkweken
Het is niet nodig om als landgoed zélf een vrijwil-
ligersgroep in het leven te roepen. De Stichting 
organiseert landgoedkampen voor vrijwilligers 
die op een unieke plek willen kamperen en hun 
handen uit de mouwen willen steken. De kampen 
worden voornamelijk in de zomer georganiseerd 
en de vrijwilligers worden geacht te werken van 
acht tot één. 
Niet alle vrijwilligers hoeven te werken. Zo is één 
van de ouders van jonge kinderen vrijgesteld om 
voor hen te kunnen zorgen. Vobula streeft ernaar 
om dertien werkenden per kamp te hebben om het 
voor iedereen acceptabel te houden.
Op dit moment zijn er zo’n twintig landgoederen 
die regelmatig een vrijwilligersgroep van Vobula 
te gast hebben. Over het algemeen vinden de 
vrijwilligers het leuk om weer eens een nieuw 
landgoed te ontdekken. Want Vobula ziet namelijk 
de aanmeldingen van vrijwilligers voor nieuwe 
locaties snel binnenstromen.

Voorwaarden voor landgoederen 
Landgoederen die zich aanmelden bij Vobula wor-
den gescreend door het bestuur. Jaap van ’t Riet, 
secretaris van Vobula, zegt: “Een eerste voorwaar-
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de is dat het landgoed gedeeltelijk is opengesteld 
voor publiek. Daarnaast moet duidelijk zijn dat 
de eigenaar bepaalde delen van het landgoed zelf 
niet kan onderhouden zonder de hulp van vrijwil-
ligers. Verder zal Vobula geen werkzaamheden 
laten uitvoeren op delen van het landgoed met 
commerciële activiteiten, zoals een productiebos 
of een camping.”
Het landgoed stelt voor de vrijwilligers een kam-
peerterrein beschikbaar en regelt de vergunning 
hiervoor bij de gemeente. De vergunning bepaalt 
onder andere het maximum aantal kampeerders. 
Verder zorgt de eigenaar voor water, elektrici-
teit voor het opladen van mobiele telefoons en 
een toilet. Dit kan zijn een gegraven toilet met 
een toilettent, of een toilet in een beschikbaar 
gebouw. Vobula kan met gasflessen een bui-
tendouche aansluiten als er geen andere mo-
gelijkheden zijn om te douchen. En meestal 
stellen de vrijwilligers een rondleiding over 
het landgoed en een afsluitend evenement 
aan het einde van de kampeerweek erg op 
prijs. Tot slot wordt er van het landgoed 
een bescheiden financiële bijdrage ge-
vraagd.
“Het is niet vanzelfsprekend dat het mi-
nimum aantal aanmeldingen voor een 
kampeerweek wordt gehaald”, merkt 
Jaap van ’t Riet op. 
Maar hij zegt dat 
Vobula alles in 
het werk stelt om 
het landgoed niet 
teleur te stellen.

dat is geen sine cure. Iedere donderdagmorgen 
komen de mannen bij elkaar. Eerst een kop koffie, 
dan aan het werk in de buitenlucht. Om half elf 
weer een kop koffie met een koek en ter afsluiting 
van de ochtend wordt met elkaar geluncht en ge-
praat. “Je moet niet alles geloven wat er gezegd 
wordt, maar iedereen is met iedereen begaan”, 
zegt Smit. En dat lijkt de kern van deze vrijwilligers 
groep. 
De mannen roemen de verzorging, het natje en 
het droogje, de zeer goede gereedschappen, de 
schoonheid en de afwisseling van Beekzicht, het 
werken in de frisse lucht en de gezelligheid. Ter-
reinmedewerker Freddie Bruntink is de spil in de 
vrijwilligersgroep en zorgt ervoor dat het de man-
nen aan niets ontbreekt.
Het clubje van vijf mannen dat Smit optrommelde 
is inmiddels uitgegroeid tot een groep van twintig 
die het bosonderhoud voor zijn rekening neemt. 
En er is inmiddels ook een tiental vrijwilligers voor 
de moestuin, de rozentuin en voor het timmer-
werk. Nieuwe vrijwilligers vinden hun weg naar 
Beekzicht via mond-tot-mondreclame. Inmiddels 
komen de mannen van de bosgroep niet meer 
alleen uit het dorp Voorst, maar ook uit Apeldoorn, 
Deventer en zelfs uit Arnhem.
Het is Koopmans’ taak om ervoor te zorgen dat 
de behoeften van de vrijwilligersgroep gereali-
seerd en betaald kunnen worden. De kosten van 
de vrijwilligersgroep worden deels gedekt uit de 
SNL-subsidies en een bijdrage vanuit de Bosch 
van Rosenthal Stichting. “Maar de opbrengsten 
zijn zoveel groter”, zegt Koopmans. Het is niet al-
leen de inzet van dertig vrijwilligers die een halve 

Nieuwe vrijwilligers vinden hun weg (…) 
via mond-tot-mondreclame.

De bosgroep van de 
vrijwilligersgroep 
Beekzichters doet werk 
dat anders niet zou 
gebeuren.  
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De vrijwilligers delen 
lief, leed en werk in de 
appgroep. 


