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Datum: juni 2015 
 
 
Beste vriend van Eyckenstein, 
 
Graag houden we u op de hoogte van het wel en wee op landgoed Eyckenstein. Het landgoed is 
voortdurend in beweging, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen. 
 

Restauratie kassen bijna voltooid 
Met trots en dankbaarheid kunnen we u melden dat 
de restauratie van de kassen tijdens het schrijven 
van deze nieuwsbrief in de afrondende fase is. En 
het resultaat mag er beslist zijn! De aannemer en alle vakmensen hebben uitstekend werk geleverd. De 
kassen zien er prachtig uit, in de oude glorie hersteld. Van top tot teen zijn ze aangepakt: de fundering, het 
stuc- en metselwerk, het frame en de ramen zijn zo veel mogelijk origineel en gezeemd weer teruggeplaatst. 
Tuinder Luuk Schouten heeft de tomatenplanten al klaar staan om ze in de druivenkas te planten zodra de 
kas klaar is. U, zowel fondsen als donateurs en ieder die een bijdrage heeft geleverd, zijn we zeer dankbaar. 
Hieronder staan de instellingen waarvan wij bijdragen (of toezeggingen) ontvangen hebben. 
 

 Provincie Utrecht Parelfonds 

 Prins Bernhard Cultuurfonds 

 KF Hein Fonds 

 Rabo streekfonds 

 Stichting Mens & Natuur 

 Gravin van Bylandt stichting 

 Stichting Pelgrimshoeve 

 St. Vrienden van Eyckenstein (vele kleinere giften) 

 Naast de sponsors en de stichting heeft ook de eigenaar nog een aanzienlijke bijdrage geleverd. 
 
Orchideeënkas (Kleine kas): 
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Druivenkas (Grote kas): 

  
 

  
 
Oude toestand Orchideeënkas: 
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Oude toestand Druivenkas: 

  
 

Heidegroei langs bospaden 
In Nederland komen de twee uitersten in vegetatieontwikkeling, 
pioniers- en climaxvegetatie, niet of nauwelijks voor, doordat de mens 
voortdurend in de ontwikkelingen ingrijpt. Op Landgoed Eyckenstein 
vallen deze vegetatieontwikkelingen in de natuur waar te nemen. Zo 
zien we de laatste jaren langs steeds meer bospaden heideplanten in 
de bermen groeien. Dat valt niet alleen te verklaren met de aanvoer van 
grond, waarmee een aantal bospaden in 2008 hersteld zijn. Heel 
opmerkelijk is dat de opkomst van de hei ongeveer gelijktijdig gekomen 
is met de komst van de dassen op het landgoed. Steeds vaker zien we 
overal langs de bospaden graafgaatjes van dassen, waar ze op zoek 
zijn geweest naar wormpjes en kevertjes. Het is bekend dat heidezaad 
wel honderd jaar kiemkrachtig in de grond kan liggen wachten op goede omstandigheden. Dankbaar maken 
oude zaden gebruik van het omwoelen van de grond door de dassen. Het is dus heel goed mogelijk dat de 
dassen meehelpen de heidevegetatie te ontwikkelen. 
 

Dassenbosje 
Nu we het toch over dassen hebben, in mei heeft Landgoed Eyckenstein een 
bosje met de oudste nog bestaande dassenburcht in de provincie Utrecht 
verworven. Het maakt deel uit van een boerderij met landerijen. De landerijen 
liggen ten noorden van de Achterweteringseweg (van Maartensdijk richting 
Westbroek) en grenzen aan andere boerderijen van Eyckenstein. Jaren lang 
heeft deze dassenburcht in de tweede helft van de vorige eeuw een 
eenzaam bestaan in de omgeving geleid, terwijl niemand behalve enkele 
ingewijden van het bestaan ervan wist. Dat komt doordat de burcht zeer 
geïsoleerd ligt. Het bos van 3,5 ha groot is alleen via de omliggende 
weilanden te bereiken. We willen zo het voortbestaan van deze dassenburcht 
met een bijzondere geschiedenis voor de toekomst veilig te stellen. Met 
name door de aanleg van dassentunnels en ecoducten over de hele 
Utrechtse Heuvelrug heeft de das zich vanuit deze dassenburcht weer over 
de hele Heuvelrug kunnen verspreiden. 
 

 

Werkzaamheden op het landgoed 
Er valt op een landgoed altijd veel werk te doen. We zijn daarom ook heel blij met verschillende 
vrijwilligersgroepen die zich op Eyckenstein inzetten: de vrienden van Eyckenstein en de vrijwilligers van het 
LEU (Landschap Erfgoed Utrecht). De vrienden van Eyckenstein hebben dit jaar al twee van de vier dagen 
gewerkt. Op 18 april is er verder gewerkt aan het opschonen van de rabatten aan de westzijde. Rabatten zijn 
langwerpige ophogingen tussen greppels, een methode die hier vroeger in de bosbouw toegepast is om de 
plantvakken wat droger te krijgen. Rabatten hebben als 'sporen van de geschiedenis' een landschappelijke 
waarde. Op 13 juni is er weer gewerkt aan het bestrijden van het zeer hardnekkige uitheemse onkruid 
Japanse duizendknoop, in de hoop dat de aanhouder zal winnen. Hoewel de planten al duidelijk minder 
hoog opschieten, zal het nog een flinke strijd zijn om ze definitief onder de duim te krijgen. De overige twee 
buitenwerkdagen in 2015 zijn gepland op de zaterdagen 5 september en 31 oktober. 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. 
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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. 

  
Ook de vrijwilligers van het LEU leveren een belangrijke bijdrage. Dit jaar zijn ze al bezig geweest met het 
verwijderen van boomopslag op het heideveld vlak bij Lage Vuursche en het bestrijden van de eveneens 
uitheemse Amerikaanse vogelkers. 
 

Zaterdag 20 juni: Lekker naar de boer; Landelijke Open Dag Biologische Bedrijven 
Tuinderij Eyckenstein doet natuurlijk mee aan ‘Lekker naar de boer’, het weekend waarin veel biologische 
boeren en tuinders open erf houden. U kunt meedoen aan een rondleiding door de tuinderij, de 
rondleidingen starten om 12.00 uur en om 15.00 uur. Natuurlijk zijn er groenten en kruiden te koop aan de 
kraam, we hebben koffie & thee met taart of een muffin en zelfgemaakte aardbeien- en rabarberjam. 
Restaurant Zilt en Zoet (ook gevestigd in Maartensdijk) houdt van 13.00 uur tot 16.00 uur een wijnproeverij 
van biologische wijnen. Op de wijnkaart van Zilt en Zoet staat een toenemend aantal biologische wijnen en 
tijdens de open dag kunt u op de tuinderij een aantal van deze wijnen proeven. 
Imker Walter den Hollander is aanwezig om u van alles te vertellen over bijen en bijenhouden, tussen 
10.00 uur tot 16.00 uur. 
Agnes Kruidentuin geeft om 14.00 uur een rondleiding door de kruidentuin ‘over kruiden en eetbare 
bloemen’. En om 13.00 uur is er voor de kinderen de activiteit bloemschikken in de pluktuin. De theetuin is 
open met koffie en thee en kruidig gebak van eigen keuken. 
 

Schrijven tussen de aardbeien 
Schrijven over je leven. Dat kan deze zomer op de prachtige moestuin van Landgoed 
Eyckenstein. De geuren en kleuren van de tuinderij maken herinneringen wakker over 
vroeger. En die zetten we op papier. Elly Rijnbeek, journalist en tekstschrijver, geeft de 
cursus. Met leuke schrijfoefeningen helpt ze je op gang om vloeiend en boeiend te 
schrijven. Het kan gaan over je eerste liefde, een ommekeer in je leven of 
jeugdvakanties aan zee. Geschikt voor schrijfliefhebbers, verhalenvertellers en rode-
draad-zoekers. De cursus is op acht vrijdagochtenden in juli en augustus. Op 26 juni 
van 10.00 uur tot 12.30 uur ben je welkom om het uit te proberen. Je bepaalt daarna of 
je meedoet of niet. Voor meer informatie en opgave: www.ellyrijnbeek.nl, 06 27457980 
of mail naar ellyrijnbeek@gmail.com. 
 

Giften 
De Stichting is grotendeels afhankelijk van uw giften. Daarom is het erg belangrijk dat u ons ook financieel 
blijft steunen. 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. 
 
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. 


