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Beste vrienden van Eyckenstein,
In deze driemaandelijkse nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen op Landgoed
Eyckenstein in Maartensdijk.

Open Monumentendag en Nacht van de Buitenplaats
Op 13 september heeft Eyckenstein met de jaarlijkse Open
Monumentendag meegedaan. Het thema van dit jaar was 'Op
reis'. 's Morgens om 10:00 uur is de Open Monumentendag op
Landgoed Vollenhoven officieel door wethouder Hans Mieras van
gemeente De Bilt geopend, waarna in heel De Bilt de activiteiten
bij allerlei monumenten van start gingen.
In en bij het Koetshuis van Eyckenstein was een mooie tentoonstelling van oude auto's, motoren, brommers en fietsen. Tussen
Eyckenstein en Noordanus in Hollandsche Rading reden een
hinnikwagen en twee rijtuigen heen en weer, waar bezoekers
gratis gebruik van konden maken. Alles werd nog eens opgevrolijkt door een dweilorkest en een
linedancegroep rondom het Koetshuis. Zeker 370 mensen hebben Eyckenstein bezocht.
Provincie Utrecht deed er nog een schepje bovenop door, voor de tweede keer, de Nacht van de
Buitenplaats te organiseren. In het park achter Eyckenstein zijn enkele rondwandelingen in het donker
gehouden. Deelnemers werden onderweg verrast door voordrachten van spannende verhalen en allerlei
dierengeluiden. De belangstelling was groot, alle rondleidingen waren meer dan volgeboekt. Er hebben zo'n
80 mensen meegewandeld.
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Buitenwerkdagen in september en oktober
Vier keer per jaar wordt er een buitenwerkdag met vrijwilligers
georganiseerd. Sinds de vorige nieuwsbrief (afgezien van de
nieuwsfits) hebben we er al weer drie achter de rug. In juni en
september hebben we gewerkt aan het bestrijden van het onkruid
Japanse Duizendknoop. Hoewel enkele bossen hiervan al
meerdere malen zijn verwijderd, blijft de plant steeds weer
terugkomen. Wereldwijd vormt Japanse Duizendknoop een groot
probleem, doordat het wortelstelsel grote schade aan bijvoorbeeld
dijken aanricht en de plant schade aan ecosystemen veroorzaakt. Uitputting lijkt de enige manier om dit
onkruid te bestrijden en dat is helaas veel handwerk. Om verspreiding te voorkomen, zijn alle takken van de
plant in een aanhangwagen afgevoerd en verbrand.
Ook in oktober moest deze plant weer gekortwiekt
worden. Langzaam lijkt dit nu resultaat op te leveren.
Omdat het nu al veel minder werk was, konden er nog
twee andere klussen gedaan worden. Eén groep heeft in
het parkbos achter Eyckenstein een dichtgegroeid pad
weer vrij gemaakt. Een andere groep is begonnen met
het opschonen van rabatten. Rabatten zijn langwerpige
ophogingen met greppels ertussen. Ze zijn vroeger
aangelegd om in een toen nog natte omgeving bomen
op de droge verhogingen aan te kunnen planten.
Tegenwoordig hebben deze rabatten een landschappelijke waarde. De greppels lagen helemaal dicht met
bergen takken en boomstammen. Voor een deel zijn de
rabatten al weer goed zichtbaar gemaakt.
Zo worden landschapselementen die voor de beleving van de
cultuurhistorie en de natuurwaarden op het landgoed van groot
belang zijn, door vrijwilligers weer hersteld. Zonder onze
vrijwilligers was dat niet mogelijk geweest. De komende tijd staat
er nog veel belangrijk werk aan te komen waar we onze
vrijwilligers beslist hard voor nodig hebben. We hopen daarom
dat er zich nog meer mensen zullen aanmelden. Kent u mensen
die het misschien ook wel leuk vinden om te helpen, nodigt u ze
dan gerust een keer uit voor een buitenwerkdag.

Wederzijdse rondleidingen vrijwilligers op Vollenhoven en Eyckenstein
Landgoed Vollenhoven in De Bilt werkt net als
Landgoed Eyckenstein met vrijwilligers. Daar
werken ze allemaal in de moestuin. Op verzoek
van Vollenhoven kregen hun vrijwilligers op 21 juli
een lange rondleiding op Eyckenstein. We
hebben uitgebreid met ze door het Springer-park
achter Eyckenstein gelopen en zijn uiteindelijk
geëindigd in de moestuin aan de zuidzijde van de
Dorpsweg. Als dank voor de rondleiding ontving
Eyckenstein twee grote potten met Afrikaanse
Lelie (Agapanthus). Bijzonder aan deze lelies is
dat het afsplitsingen zijn van de exemplaren die al sinds 1790 op Vollenhoven staan.
Het is goed om af en toe ook eens te kijken hoe anderen het aanpakken. Op 27 september kregen de
vrijwilligers van Eyckenstein, zowel van de moestuin als van de Vrienden van Eyckenstein, een rondleiding
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op Vollenhoven aangeboden. Ook Vollenhoven kent een rijke geschiedenis. Het ligt evenals Eyckenstein in
het voormalige veengebied dat in de middeleeuwen vanuit de kloosters Oostbroek en Vrouwenklooster
ontgonnen is. Behalve een prachtig park heeft het
landgoed ook een schitterende moestuin met een
paar mooie kassen en koude bakken. Eyckenstein
kon natuurlijk niet achterblijven met een bedankje voor
de rondleiding. Voor Vollenhoven hadden we twee
stekken meegenomen van de oude druivenplanten uit
de Druivenkas in onze moestuin, van het ras Blauwe
Frankenthaler. Weliswaar is de oorspronkelijke plant
nog niet zo oud als de Afrikaanse Lelie van
Vollenhoven, maar met een plantjaar rond 1880 heeft
de druif toch ook al een respectabele leeftijd.

Kinder Arcadië
Hoe zou het zijn om als kind op een buitenplaats te wonen?
Het tijdschrift Arcadië (uitgegeven door de Stichting
Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen) heeft
afgelopen zomer een speciale Kinder Arcadië uitgegeven,
dat helemaal geschreven is door en/of over kinderen op
historische buitenplaatsen. In de Kinder Arcadië vertellen
enkele kinderen hoe zij hun leven op buitenplaatsen
ervaren. Leuk is dat er zelfs een echte kinderredactie van
vijf kinderen opgesteld is, die verhalen schrijven en
selecteren en
interviews houden. Naast de boeiende verhalen staan er ook
puzzels en strips in. In deze redactie zitten ook twee kinderen
van onze bestuursleden: Lauren van Immerseel en Lucas van
Boetzelaer. Dura Cherity Foundation heeft een deel ervan
gesubsidieerd. Het eerste exemplaar van de Kinder Arcadië
werd op 28 juni op Eyckenstein aan mevrouw Dura aangeboden. Natuurlijk blijft het niet bij één kinderuitgave. In het
vervolg zullen zij in elk nummer van Arcadië hun eigen pagina's
mogen vullen. De kinderredactie is druk in de weer om weer
nieuwe artikelen te schrijven.

Bezoek van bestuursorganen
Afgelopen weken zijn er twee belangrijke bijeenkomsten van bestuurlijke organen op Eyckenstein geweest.
Op 19 september was er een werkbezoek van Provinciaal milieuoverleg, waarbij wethouders uit diverse
gemeenten, provincie, recreatieschap en TBO's (TerreinBeheerdersOverleg, met beheerders als Utrechts
Landschap, Staats Bosbeheer en Natuurmonumenten) en particuliere eigenaren samen gesproken hebben
over een betere samenwerking om recreatie en toezicht daarop in goede banen te leiden. Gezamenlijk
bezochten zij de grens tussen Lage Vuursche en Eyckenstein. Bij deze grens kregen de deelnemers een
demonstratie van BOA's (Buitengewoon
OpsporingsAmbtenaar) die een arrestatie uitvoerden.
Het UPG (Utrechts Particulier Grondbezit) heeft op 2 oktober
enkele leden van de Provinciale Staten op Eyckenstein
uitgenodigd. Aanleiding voor het bezoek was de toenemende
recreatie op de landgoederen van particuliere eigenaren en
wat de impact is voor de eigenaren van die gebieden.
Eigenaren van landgoederen zijn verantwoordelijk voor de
veiligheid van de bezoekers. Naar schatting komen er maar
liefst 600.000 bezoekers per jaar op Landgoed Eyckenstein,
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waaronder 15.000 ruiters en vele tienduizenden fietsers, zowel toeristen als schoolkinderen. Het is een
enorme uitdaging voor een terreinbeheerder als Landgoed Eyckenstein om dit allemaal in goede banen te
leiden. Zulke aantallen vormen ook een grote belasting voor de landschaps- en natuurwaarden zelf.

Tuinderij Eyckenstein Open Pompoen Dag
Zaterdag 13 september hield Tuinderij Eyckenstein een open dag, met als thema
de 'pompoen'. Op de tuinderij zijn we dit jaar al begin augustus begonnen met
oogsten van de pompoenen, circa 10 dagen eerder dan andere jaren. Tijdens het
oogsten kwamen we erachter dat muizen ook van pompoenen houden. Sommige
pompoenen zijn bijna helemaal opgegeten op het land. Gelukkig hebben de
muizen nog genoeg voor ons overgelaten!
Op de Tuinderij telen we diverse soorten eetbare pompoenen. De bekendste
daarvan is de oranje hokkaidopompoen die uit Japan, van het eiland Hokkaido,
komt. Deze is er ook in een groene variant.
De leukste is de Trombetta di Albenga en
de lekkerste de Sweet dumpling.
Elsje Bruijnesteijn heeft tijdens de open dag met pompoenen van de
Tuinderij Eyckenstein pompoensoep gemaakt en Restaurant Zilt &
Zoet verzorgde een proeverij van biologische wijnen die passen bij de
najaarsgroente. Alle gasten kregen op 13 september een brief mee
over de voortgang van de restauratie van de kassen. In de brief vragen
we iedereen mee te denken over de mogelijkheden voor aanvullende
financiering van de kassen. Of om zelf bij te dragen.

Bijzondere orchidee
Zo hier en daar groeit er op Landgoed Eyckenstein een orchidee van de soort
breedbladige wespenorchis. Afgelopen zomer is er langs de Eikensteeg een heel
bijzonder exemplaar gevonden: een albino-orchidee, geheel zonder bladgroen (een
zogenaamde chlorotische vorm). Een deskundige heeft aangegeven dat deze
behoorlijk zeldzaam is. Normaal kunnen planten zonder bladgroen niet overleven
omdat ze zonne-energie dan niet in suikers kunnen omzetten, maar doordat deze
orchideeën in zekere mate op schimmels parasiteren, kunnen ze zonder bladgroen
redelijk goed overleven. Dit exemplaar heeft er meer dan drie maanden gestaan,
maar is geleidelijk aan toch afgetakeld. Het bloeistadium heeft hij nooit bereikt.

Giften en werkzaamheden
De Stichting hoopt in 2015 de kassen van de moestuin te kunnen restaureren en heeft daarom uw giften
hard nodig. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL91ABNA0551124113 t.n.v. Stichting
Vrienden van Eyckenstein. De stichting heeft de ANBI-status. Giften aan de Stichting zijn dus aftrekbaar.
Vind u het leuk om ook af en toe een zaterdag mee te werken, geeft u zich dan op via het mailadres
info@vriendenvaneyckenstein.nl. Met uw hulp levert u een belangrijke en zeer gewaardeerde bijdrage aan
het herstellen en in stand houden van de cultuurhistorie en natuur, waar heel veel recreanten van kunnen
genieten.
Stuurt u deze nieuwsbrief gerust door aan andere belangstellenden in uw kennissenkring.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Otto van Boetzelaer (voorzitter)
Lex van Boetzelaer (secretaris-penningmeester)
Helene Blaak (bestuurslid)

Ronald van Immerseel (bestuurslid)
Luuk Schouten (bestuurslid)
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