
 

 

 

 

UITNODIGING  

Landgoedvisiedag voor 

experts en Doedag voor 

studenten 

op 25 april in Winterswijk 

 
De Stichting Vicarie Sancti Nicolai is een 

uniek erfgoed van de familie Batenburg en 
Van Basten Batenburg en is met haar 
historie van meer dan 500 jaar 

daadwerkelijk een “goed voor de 
eeuwigheid” en goed voor studenten. 

 
Om de betrokkenheid tussen Stichting, 
studenten en familieleden te vergroten en 

om hen in de gelegenheid te stellen mee te 

denken over de te voeren landgoed-
strategie van de Vicarie, zal er in het 

laatste weekend van april een aantal 
activiteiten worden georganiseerd in 

Winterswijk. Zie verder meer hierover. 
 
Studenten toelagen ontvangen 

Ook het afgelopen jaar heeft de 
collator Wim van Basten Batenburg 

(1920) uit Nijmegen de beurzen over 
2007 toegewezen.  
De gelukkigen waren dit maal Valerie 

Bos, studente aan het Meubilerings-
college Rotterdam; Mathieu Keizer, 

student Industrieel Ontwerpen aan de 
Technische Universiteit Delft en 
afgelopen jaar ook student in Zuid-

Korea; Koen van Basten Batenburg, 
student fiscaal advies aan Hogeschool 

Zuyd en Anika Batenburg, studente 
communicatiewetenschap aan de Vrije 

Universiteit.  Het beschikbare 
resultaat uit de pachtopbrengsten van 
het voorgaande jaar wordt uitgekeerd. 

 
Aanvragen vóór 1 mei 2009  

Naar verwachting zullen de nieuwe 
toelagen tegen de zomer van 2009 
worden toegewezen. Studenten die in 

2008/2009 staan 
ingeschreven aan een 

hbo-school, 
universiteit kunnen tot 
1 mei 2009 een 

aanvraag indienen.  
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Secretariaat: 
Onze secretaris Mathijs van Basten 

Batenburg kun je bereiken via 
secretariaat[AT]vicarie-sn.org.  
 

Website: www.vicarie-sn.org 
 

 
De 26e collator sinds 1501 

Schapen op Landgoed de Batenborgh 

http://www.vicarie-sn.org/


 

 
 „Doedag‟ voor studenten op 25 april 
Studenten worden gevraagd op zaterdag 25 

april hun handen uit de mouwen te steken. 
Bomen moeten worden geplant, een paar 

sloten uitgegraven en zwerfafval opgeruimd. 
Aan het einde van middag wordt nagedacht 
aan de borreltafel over het goede landleven, 

waarna eenieder huiswaarts keert. 
Aanmelden: ben je student of ga je na de 

zomer studeren, stuur dan een mail aan: 
Michiel van Basten Batenburg, die in 

Groningen studeert: 
michielvanbb[AT]hotmail.com 

 
Landgoed Vicarie onder druk van 

uitbreiding industrieterrein 
Coberco 
De laatste jaren heeft de Gemeente 

Winterswijk steeds verdergaande 
plannen ontwikkeld om een 

bedrijventerrein te plaatsen op en in 
de omgeving van het Ziekenhuis aan 
de weg naar Groenlo. Volgens de 

nieuwste plannen zou het 
bedrijventerrein vlak naast het 

Arresveld komen te liggen. Dit heeft 
mogelijk negatieve gevolgen voor de 
economische exploitatie en 

landschappelijke waarde van het 
landgoed. Vanzelfsprekend volgt het 

bestuur deze ontwikkelingen op de 
voet. 

 
Landgoedvisie 
Gelet op de 

ontwikkelingen waarbij 
de landbouw als 

economische drager  in 
de Achterhoek van 
betekenis verandert, 

heeft het bestuur een 
nieuwe landgoedvisie 

vastgesteld.  
 
Hierin staat onder 

andere dat de Vicarie 
streeft naar de 

instandhouding en 
verhoging van het 
rendement van haar 

cultuurhistorisch bezit door waardestijging en 
opbrengstengroei, op basis van een 

economisch verantwoorde duurzame 
exploitatie. Daarbij bewaart zij het karakter 

van het landgoed en de band met de locaties 
van de goederen, als onderdeel van haar 
historisch erfgoed. 

De uitvoering hiervan resp. de ontwikkelingen 
van het Coberco terrein hebben ingrijpende 

consequenties voor de instandhouding van 
het huidige landgoed en kan leiden tot 
gedeeltelijke koop en verkoop van gronden. 

 
Landgoedvisiedag op 25 april 

Vanwege deze mogelijke gevolgen vindt het 
bestuur het gewenst en noodzakelijk haar 
visie te bespreken met de experts en echt 

geïnteresseerden onder de familieleden 
(warme en koude kant!), om gebruik te 

maken van de aanwezige kennis en ervaring 
en het draagvlak hiervoor te vergroten. 

Het Arresveld. 

Uitzicht over het 

fietspad in de 

richting waar het 

nieuwe 

bedrijfsterein 

geprojecteerd is 

door de 

Gemeente 
Winterswijk 



De middag begint met een rondleiding over 
het landgoed de Batenborgh. We lopen o.a.  

langs het Arresveld, de lustrumboom en het 
toekomstige industrieterrein. Degenen die 

thuis een open haard hebben, kunnen 
haardhout van het terrein meenemen. 
 

In hotel Frerikshof nabij het landgoed volgt 

dan na een „Kaffee mit Kuchen‟, de 

presentatie van de landgoedvisie door de 
voorzitter. Met deskundige familieleden 

willen we graag nader discussiëren. De 
middag wordt samen met de studenten 
afgesloten met een borrel. 

 
Aanmelden: Experts die professioneel 

kennis en ervaring hebben op het terrein 
van beleggen, onroerendgoed-ontwikkel-
projecten, of zij die in Gelderland wonen en  

een bijdrage kunnen leveren,  worden 
uitdrukkelijk uitgenodigd zich aan te 

melden en het bestuur te adviseren. 
Stuur daarvoor een mail aan  Mathijs van 
Basten Batenburg in Amsterdam: 

mvbb76[AT]xs4all.nl  
 

Landgoed “de Batenborgh” 
Het grootste gedeelte van het landgoed van 
de Vicarie bestaat uit het Arresveld te 

Winterswijk. Dit karakteristieke hoge es 
wordt gebruikt voor de akkerbouw en 

vormt een natuurlijk overloopgebied tussen 
Winterswijk en het natuurgebied 

“Korenburgerveen”. En wederom, zie voor 
meer informatie, onze website. 
 

 
 

 

Financieel jaarverslag 2007 en  
Kascommissie-leden gezocht 

Geïnteresseerden kunnen het 
financiële verslag over 2007 van de 

website downloaden.  
Voor het verslagjaar zoeken we 3 
personen die als kascommissie het 

aan een controle onderwerpen.  
Aanmelden: Stuur een mail aan  

René Batenburg in Soest: 
rene.batenburg[AT]planet.nl  

Contact en adreswijzigingen 
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor leden van 

de families Van Basten Batenburg en  
Batenburg.  

Mocht je een familielid kennen dat deze brief 
niet ontvangen heeft laat dit dan even weten 
aan het secretariaat. 

Hierbij het verzoek het bestuur te helpen het 
(email) adressenbestand actueel te houden.  

Stel bij verhuizing ook het secretariaat even 
op de hoogte! 

Doorkijk op landgoed vanaf Meekertweg 


