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Beste vriend van Eyckenstein,
Graag houden we u op de hoogte van het wel en wee op landgoed Eyckenstein. Ook al is de relatief rustige
winterperiode ingetreden, er gebeurt genoeg op de achtergrond.

Royale bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor kassen
De afgelopen maanden en eigenlijk jaren zijn we bezig geweest met het werven van fondsen voor de
restauratie van de kassen in de moestuin, een van de laatste grote restauratieprojecten op Eyckenstein. Het
gaat daarbij onder andere over het metselwerk, het metalen raamwerk inclusief het glas en de kweektafels
op gietijzeren zuiltjes. Volgens de begroting is er ruim € 300.000,- nodig voor het herstel. Het lijkt erop dat
het nu eindelijk gaat lukken om via fondsenwerving het nodige kapitaal bij elkaar te krijgen.
In september ontvingen wij het fantastische bericht dat het Prins Bernhard Cultuurfonds als eerste en een
van de grootste particuliere fondsen een bijdrage geeft van € 40.000,-. Hier zijn wij bijzonder blij mee, ook
omdat het Prins Bernhard Cultuurfonds vaak leidend is voor andere (kleinere) fondsen om ook een bijdrage
te geven. De bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds betekent ook dat anderen de monumentale
waarde van de kassen hoog inschatten en dat zij ook vinden dat ze behouden moeten blijven.
In 2013 zijn er in de Druivenkas reeds verschillende werkzaamheden uitgevoerd (o.a. de restauratie van de
muur). En al eerder ontvingen wij van de Stichting Pelgrimshoeve en van Stichting Mens & Natuur bijdragen
voor kweekbak van de grote kas. En natuurlijk dragen ook de Vrienden van Eyckenstein bij. De klanten van
de tuinderij doneren, gedurende het seizoen, vele kleine bedragen tijdens hun aankopen. En ook hier geldt
echt dat alle kleine beetjes helpen.
Daarnaast ontvingen wij op 8 december het goede nieuws dat de restauratie van de kassen een bijdrage
krijgt uit het Parelfonds van de Provincie Utrecht van € 150.000,-. Het Parelfonds is specifiek ingesteld om bij
te dragen aan de restauratie van monumenten binnen de Provincie Utrecht. Hierbij de link naar het
persbericht van de Provincie Utrecht. Meer informatie over de Erfgoedparels die de afgelopen jaren een
bijdrage uit het Parelfonds ontvingen, kunt u lezen op de website van de Utrechtse Erfgoedparels.
Op de valreep nog een positief bericht. Op 18 december kregen wij de brief van het K.F. Heinfonds met een
toezegging van € 10.000,-. Toch is niet alles zonneschijn in de zoektocht naar middelen. We kregen de
afgelopen maanden ook helaas een aantal afwijzingen. Grote stappen zijn echter gezet en nu zijn we bezig
om de laatste fondsen aan te schrijven voor bijdragen. En uw hulp kunnen we ook nog steeds goed
gebruiken. Kent u bedrijven of particulieren die bereid zouden zijn ons met dit project te steunen, zou u dan
ons met hen in contact willen brengen?

Restauratiewerkzaamheden Eyckenstein
De afgelopen maanden hebben er om het grote huis steigers gestaan. Het was tijd voor regulier
schilderwerk. Het schilderwerk op Eyckenstein wordt eens per 3 jaar volgens een vast schema uitgevoerd. In
de jaren '90 van de vorige eeuw en begin deze eeuw zijn er zeer uitgebreide restauratiewerkzaamheden aan
het grote huis uitgevoerd. Onder andere is het gehele dak, waarop voorheen bitumen als dakbedekking lag,
voorzien van zinken leitjes. Het bitumen was dermate slecht geworden dat de bewoners bij elke regenbui
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Eén van de plekken die aangetast zijn

naar de zolder moesten om met emmertjes de lekkages op te vangen. Achter alle dakgoten is er bij deze
restauratie een dakrand van kunststof aangebracht, in de veronderstelling dat dit de levensduur in grote
mate zou verlengen.
De Monumentenwacht Utrecht inspecteert de gebouwen om het jaar op gebreken. Zij hebben bij de laatste
inspectie geconstateerd dat er aan de voorkant zaken niet goed waren. Het bleek dat de waterkering (een
opstaand randje dat voorkomt dat water onder het zink komt) niet hoog genoeg was gemaakt. De houten
delen van het dak hadden daarmee toch weer onder lekkages te lijden, waardoor deze zijn gaan rotten. Door
het vocht is er ook een zwam in het hout gekomen. Om dit te herstellen was er een steiger nodig en daarom
hebben we het schilderwerk gelijk laten uitvoeren. De schilders constateerden ook op andere plaats vocht in
gootbodem. Ook dat is gelijk gerepareerd. Inmiddels is dit leed weer geleden, zijn de steigers weg en staat
het huis weer te schitteren van de nieuwe verf.

Reparatie klok
Nu de steigers er toch stonden, is er nog een wens
uitgevoerd, namelijk de reparatie van de klok.
In de omvangrijke restauratie van 2002 werd ook de klok in de
timpaan (de driehoekige gevel) aan de voorzijde van
Eyckenstein door een deskundige klokkenmaker gerepareerd.
Vanuit de omgeving kregen we veel enthousiaste reacties.
“Leuk dat de klok weer loopt!” Het was dan ook een
teleurstelling dat de klok na korte tijd weer stil stond en niet
meer op gang te krijgen was. Na inspectie van het binnenwerk
van de klok leek voor ons leken de oorzaak duidelijk: een veel
te simpel uurwerk voor zo’n grote klok. De klok moest opnieuw
naar de klokkenmaker gebracht worden. Helaas bleek de klok
muurvast te zitten en moest hij aan de voorzijde losgemaakt
worden. Gezien de grote hoogte werd dat wachten op steigers. En de tijd tikte door...
Met de laatste schilderbeurt is de klok van zijn plaats gehaald. Wat een simpele reparatie leek, bleek het
tegenovergestelde te zijn. Het uurwerk was prima, van Zwitserse stationsklokkwaliteit. De klok was echter
aan de buitenkant te openen, daardoor kon er ook lucht en vocht binnendringen, waardoor lagertjes en
spiesje corrodeerden en vastliepen. Het binnenwerk is nu omgedraaid naar een bediening van binnen uit.
Een heel karwei. Maar de klok geeft nu weer de juiste tijd aan en omdat de klok van binnenuit te bedienen is
geldt dat voor de zomer en de winter.

Restauratie Theehuisje
Aan de rand van het grote grasveld in het Springer-park staat een monumentaal theehuisje, dat heel
romantisch is opgebouwd met veel natuurlijk kronkelig hout. Het theehuisje is in het monumentale park als
afzonderlijk rijksmonument aangewezen. De omschrijving bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed luidt:
"TUINPRIEEL. In het park staat een houten prieel uit ca.1890. Het tuinhuisje is gebouwd op rechthoekige
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grondslag onder een met Hollandse pannen gedekt geknikt schilddak (oorspronkelijk met riet gedekt). De
open voorzijde is aan de zijkanten met boomstammetjes afgewerkt."

Van oorsprong had het huisje een rieten dak. Aan de buitenkant zijn de wanden als een soort Zwitsers
vakwerk met knuppelhout versierd. Deze versiering was aan de achterzijde echter in de loop der tijd geheel
verdwenen. Begin oktober is deze versiering weer in de oude stijl aangebracht. Hiervoor is kernhout van
eikentakken gebruikt, dat overlangs doormidden gezaagd en tegen de wand gemonteerd is. Kernhout is zeer
hard hout van dode eikentakken, dat na een vaak tientallen jaren lang verweringsproces in de lucht
overgebleven is. Het kernhout is natuurlijk van het landgoed afkomstig, overgebleven van de veiligheidssnoei eind 2013.

Giften
De Stichting hoopt in 2015 de kassen van de moestuin te kunnen restaureren en stelt uw donatie zeer op
prijs. 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. U kunt het
uzelf ook makkelijker maken door automatisch een vast bedrag per maand over te maken, bijvoorbeeld
€ 10,- per maand, zodat u daar geen omkijken meer naar heeft.

Buitenwerkdagen
Er zijn in 2015 weer vier buitenwerkdagen gepland: de zaterdag 18 april, 13 juni, 5 september en
31 oktober. Schrijf deze dagen al vast in uw agenda. Op buitenwerkdagen pakken we met een groepje
vrijwilligers een bepaalde klus aan ten behoeve van de cultuurhistorie of natuur. Vind u het leuk om 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.
Tot slot willen we iedereen hartelijk danken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd
aan de Stichting Vrienden van Eyckenstein en daarmee van landgoed Eyckenstein.
En wij wensen u met uw dierbaren mooie kerstdagen en oud en nieuw toe, en alle goeds voor 2015.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Otto van Boetzelaer (voorzitter)
Lex van Boetzelaer (secretaris-penningmeester)
Helene Blaak (bestuurslid)
Ronald van Immerseel (bestuurslid)
Luuk Schouten (bestuurslid)

P.S. Stuurt u deze nieuwsbrief gerust door aan andere belangstellenden in uw kennissenkring.
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