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“… Wat willen wij eigenlijk? Wat wij willen, is mede
te werken aan de instandhouding van ons
familiegoed. Louter uit familiezwak? Neen! Er is
meer dat hier speelt… het voortbestaan te helpen
verzekeren van het oude landgoedcomplex, dat
ruim anderhalve eeuw alle daarop levenden ten
zege was.”
Deze woorden schreef W.H. de Beaufort (18811976) direct nadat hij in 1965 stichting De Treeker
Eik oprichtte. De Treeker Eik kreeg als doelstelling
om het samengaan van de familielandgoederen
Den Treek en Henschoten, alsmede het familielandhuis Den Treek te bevorderen en om hun nieteconomische belangen te behartigen. Hij kwam tot
dit initiatief na het mislukken van zijn pogingen om
samen met de Vereniging Natuurmonumenten een
Nederlandse variant van de Engelse National Trust
op te zetten. Deze Nederlandse National Trust zou
de vele Nederlandse landgoederen moeten redden
die toen in hun voortbestaan werden bedreigd.
W.H. de Beaufort werd en wordt ook wel ‘W.H. de
Bosbouwer’ genoemd. Hij was de kleinzoon van de
gelijknamige W.H. de Beaufort die landgoed Den
Treek in 1807 kocht. In zijn leven maar ook
vandaag de dag betekent W.H. de Beaufort veel
voor de natuurbescherming, de landbouw, de
bosbouw, het particulier landgoedbeheer en voor
de jacht in Nederland. Hij stond aan de wieg van de
Vereniging Natuurmonumenten, richtte de Stichting
Utrechts Landschap op, was jagermeester in buitengewone dienst van Koningin Wilhelmina, adviseerde
de Koninklijke Houtvesterijen en was een zeer actief
vogelbeschermer. Een bosbouwer, natuurbeschermer en jager in hart en nieren. Zijn gedachtegoed
is springlevend; zijn creativiteit en ondernemerszin
hebben de huidige generatie bestuurders mede
geïnspireerd tot een op handen zijnde transitie.
Fleur de Beaufort is één van deze bestuurders en
vertelt over de plannen voor het landgoed.
Historie
“De landgoederen Den Treek en Henschoten
kwamen in 1919 onder gezamenlijk beheer van
W.H. de Bosbouwer. Zijn familie had hem dit
gevraagd. Eerder had hij al rentmeesterskantoor
‘t Schoutenhuis opgericht om deze beide
landgoederen en wat bezittingen van andere
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particulieren te beheren. Het uitbesteden van het
beheer bleek een succes en ’t Schoutenhuis
groeide met de tijd uit tot een groot rentmeesterskantoor. Tot op hoge leeftijd bleef W.H. de
Bosbouwer als directeur en later als toezichthouder
bij ’t Schoutenhuis betrokken.”
“In 1935 werden Den Treek en Henschoten
gefuseerd tot de besloten vennootschap Den TreekHenschoten. Met deze fusie kon een grote
efficiency-slag gemaakt worden. Het aantal
familieleden/aandeelhouders was toen beduidend
kleiner.”
F a m ili e b e t r o k k e n h e i d
“De verbondenheid en betrokkenheid vanuit de
familie is in laatste decennia enorm vergroot, onder
andere door de komst in 1965 van De Treeker Eik
als familiestichting. Het landgoed is immers niet
alleen een ‘groene belegging’ maar ook een
gezamenlijk bezit wat ons als familie bindt.
Het aantal familieactiviteiten neemt toe en deze
activiteiten worden goed bezocht. Dat geldt ook
voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.”
“Tegenwoordig is het landgoed een naamloze
vennootschap met een driekoppig bestuur en een
vijfkoppige raad van commissarissen. Deze functies
worden allen door familieleden bekleed.”

“De afgelopen jaren werd binnen de vennootschap
de nodige discussie gevoerd over de spreiding van
aandelen binnen de familie en over het stemrecht
per aandeel op de aandeelhoudersvergadering.
Deze discussie was intensief en ging, zoals het
familie betaamt, zo nu en dan met de nodige
emotie gepaard. Uiteindelijk heeft deze discussie
ertoe geleid dat de vennootschap klaar is voor
duurzame instandhouding van het landgoed ook
voor toekomstige generaties.”
Transitie
“Dat betekent uiteraard niet dat we achterover
kunnen leunen. De samenleving verandert
significant en in een steeds sneller tempo. Het landgoed maakt onderdeel uit van deze samenleving,
nu meer dan voorheen. In de huidige tijdsgeest
maken verticale en top-down-structuren plaats voor
een horizontale en bottom-up benadering, waarin
de dialoog centraal staat. Deze tijdsgeest vraagt om
een nieuwe aanpak van verbinden en versterken.
Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de
nieuwe koers ‘Familielandgoed met Karakter’.”
“Door het familiekarakter, de ontwikkelingen in de
samenleving en op het landgoed en de mogelijkheden samen te brengen, krijgt het landgoed een
nieuwe identiteit als maatschappelijk betrokken
partij met een aansprekende historie. Een partij die
op een persoonlijke en toegankelijke wijze de band
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tussen samenleving en landgoed versterkt en die,
gebaseerd op de eigen waarden en tradities, de zo
belangrijke recreatie in de regio faciliteert.“
Dialoog
“In 2014 is het landgoed gestart met het
organiseren van Treeker wandelingen.
Belangstellenden kunnen zich voor deze wandeling
aanmelden en worden ontvangen op het landgoedkantoor, waar een lid van de familie een presentatie
geeft over de historie en het beheer van het familielandgoed en over de familiebanden. Daarna gaat de
groep wandelen. Tijdens de wandeling vertelt onze
landgoedgids over de flora, de fauna, het bosbeheer
en over de jacht. Maar de dialoog staat centraal en
deze komt telkens op gang.”
“Uit deze gesprekken merken we dat ieder mens dit
gebied op zijn of haar eigen wijze ervaart en beleeft.
Sommige mensen bezoeken het landgoed al vanaf
hun jeugd en wandelen er nu met hun (klein)kinderen. Anderen hebben familieleden die ooit woonden
of werkten op het landgoed. Velen komen er graag
ontspannen. Ze zoeken rust en ruimte, hetzij
wandelend, fietsend of te paard. Allen waarderen
het landgoed en genieten van de natuur en van de
cultuurhistorie.
Wat ook opvalt tijdens de Treeker wandelingen is
dat velen zich er niet van bewust zijn dat
Den Treek-Henschoten een familielandgoed is,

vanuit welke visie het landgoed beheerd wordt en
hoe groot het gebied eigenlijk is. Dat merken we als
bestuur ook wanneer we spreken met de
vertegenwoordigers van de gemeenten rondom
het landgoed. Daarom is het onze bewuste keuze
geweest om als landgoed meer naar buiten te
treden en om het gebied als geheel een eigen
uitstraling te geven. Een eigen identiteit die recht
doet aan de historie van het gebied, aan de
verbondenheid met de omgeving en aan het
familiale karakter. De komende jaren zullen allen
die bij het landgoed betrokken zijn en er op bezoek
komen hier de resultaten van gaan zien.”
T r e e k e r v r i j w illi g e r s
“De verbondenheid van mensen met het landgoed
verklaart ook het succes van onze groep Treeker
vrijwilligers. Zij werken met elkaar aan allerlei
klussen in het landschap en organiseren allerlei
wandelingen en andere activiteiten op het landgoed.
De groep Treeker vrijwilligers bestaat uit mensen uit
de samenleving èn uit familieleden.”
“Vrije tijd is een kostbaar bezit van mensen. Dat
onze Treeker vrijwilligers een deel van hun vrije tijd
in ons landgoed willen investeren, simpelweg om
bij te dragen, maakt hun inzet extra waardevol voor
ons. Daarom bieden we onze vrijwilligers tijdens
werkdagen een gastvrij onthaal en wordt er incidenteel een gezellig samenzijn georganiseerd.”
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Recreatie
“De verwachting is dat de recreatiedruk alleen maar
verder zal toenemen en dat vraagt in een gebied
als Den Treek, met verschillende belangen, om een
antwoord. Daarom zijn we recent gestart met de
ontwikkeling van een nieuwe recreatievisie voor het
hele landgoed.”
“In deze ontwikkeling kijken we naar een duurzame
inrichting waar zowel het landgoed als de natuur
zo’n 30 jaar mee vooruit kunnen. De uitdaging hierin
is enerzijds om de recreatie van zoveel mogelijk
mensen te faciliteren en in goede, veilige banen te
leiden en anderzijds dienen we te blijven zorgen
voor de bescherming en het beheer van de natuur
op het landgoed.
Gevolg hiervan zal zijn dat de intensieve recreatie
veel meer geconcentreerd zal worden in één deel
van het gebied terwijl in andere delen de natuur
meer de ruimte zal krijgen in combinatie met
extensieve recreatie.”
De toekomst
“De afgelopen decennia heeft het landgoed eens
te meer bewezen dat het een betrouwbare partner
is in natuurbescherming en natuurbeheer vanwege
onze statutair verankerde doelstelling: het in stand
houden van en zorg dragen voor het landschap en
het natuurschoon.
De transitie die is ingezet, zal de komende jaren in
toenemende mate worden vormgegeven. Aan ons
de uitdaging om er ook in de toekomst voor te
zorgen dat het landgoed een betrouwbare partner
blijft.”
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