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Beste vrienden van Eyckenstein, 

 

De Stichting Vrienden van Eyckenstein bestaat nu ruim een jaar. Met deze nieuwsbrief willen we u 

graag informeren wat er de afgelopen periode allemaal gebeurd is. U ontvangt deze nieuwsbrief 

omdat u een financiële bijdrage aan de stichting heeft geleverd en/of omdat u zich heeft 

aangemeld om als vrijwilliger op het landgoed te werken. 

 

 

Publiciteitsdagen 

Op 9 juni 2012 is de Stichting voor het eerst 

naar buiten getreden tijdens een open dag 

op Eyckenstein in het kader van het “Jaar 

van de Historische Buitenplaats”. Deze werd 

gehouden in het Koetshuis van Eyckenstein. 

Voorzitter van de dag was Otto van 

Boetzelaer (tevens voorzitter van de 

Stichting). Burgemeester van De Bilt de heer 

Arjen Gerritsen heeft een toespraak 

gehouden. Een interessante historische 

verhandeling werd gegeven door de 

Maartensdijkse historicus Anne Doedens. 
Foto: Historicus Anne Doedens tijdens zijn historische verhandeling. 

Links: burgemeester Arjan Gerritsen van De Bilt en Otto van Boetzelaer, voorzitter van de Stichting 

 

Het middagprogramma vond buiten in het park plaats met 

allerlei uiteenlopende activiteiten voor jong en oud. Zo waren 

er onder andere rondleidingen, speurtochten, boomklim-

activiteiten, een tekenwedstrijd en rondritten in een rijtuig. Op 

het grote veld presenteerden verschillende bedrijven zich. En 

een groot deel van de middag was er een optreden van de 

doedelzakkenband The Seaforth Highlanders of Holland.  

 
Foto links: Rondrit met het rijtuig over het landgoed. 
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Op 5 april 2013 was er een 

publiciteitsdag waarvoor ook de pers 

uitgenodigd was. Deze vond plaats in de 

Oranjerie naast de Moestuin. 

Achtereenvolgende sprekers waren 

Ronald van Immerseel (bestuurslid van 

de Stichting), die de plannen van de 

Stichting toelichtte, burgemeester Arjan 

Gerritsen, die uiteenzette waarom de 

gemeente De Bilt de Stichting van 

belang acht, biologische tuinder in de 

Moestuin Luuk Schouten (bestuurslid) 

met het wervende filmpje “Red de 

kassen” en ten slotte Karel Loeff, die zijn 

ervaringen deelde als voorzitter van de 

Vrienden van Larenberg. 

 
Foto: Voorzitter Otto van Boetzelaer overhandigt de burgemeester de eerste folder van de Stichting. 

Nog meer activiteiten op Eyckenstein 

Eyckenstein doet regelmatig, als het thema zich ervoor leent, mee met de Open Monumentendag. 

Zoals in 2012 met het thema ‘Groen van Toen’, waarbij mooi het oude parkontwerp (±1880) van 

tuinarchitect Leonard Springer in de schijnwerpers gezet kon worden. Op 8 september 2012 zijn 

er rondleidingen door het park gegeven. 

 

Vanwege het 900-jarige bestaan van gemeente De Bilt in 2013 heeft theatergroep Theater in 't 

Groen uit Groenekan van 4 tot en met 9 juni elke avond het theaterstuk 'Wat u maar wilt' ('As you 

like it') van William Shakespeare uitgevoerd. De uitvoeringen vonden plaats op het grasveld achter 

de vijver. Ze hebben er een groots spektakel van gemaakt, waarbij heel goed van de omgeving 

gebruik gemaakt is. Er zijn vele honderden mensen komen kijken. 

Zaterdag en zondag in diezelfde week was er bovendien nog een uitvoering door jongeren van 

Jeugdtheaterschool Masquerade in Bilthoven een eigentijdse bewerking van hetzelfde stuk van 

Shakespeare. 

   
Foto’s boven en volgende blz.: Uitvoering van het toneelstuk 'Wat u maar wilt' van William Shakespeare in juni 2013. 
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In het kader van de Open Monumentendag 

hebben vier schoolklassen (van twee scholen) 

op 11 september 2013 kennis maken met het 

landgoed. Steeds kreeg één helft van de klas 

een rondleiding met opdrachten door het park. 

Ondertussen kreeg dan de andere helft van de 

klas van historicus Anne Doedens een 

historische uitleg over het huis. De dag werd 

geopend door wethouder Herman Mittendorff. 

 
Foto: Eén van de schoolklassen tijdens de rondleiding door 

het park, hier op de ‘hoge knuppelbrug’. 

 

Projecten 

Naar aanleiding van de campagne “Red de kassen” hebben velen van u tot onze blijdschap grote 

bedragen overgemaakt. Het totale bedrag ten behoeve van de kassen bedroeg maar liefst 

8.515,65 euro. Hiervan komt 415.65 euro van klanten van Tuinderij Eyckenstein, die hun 

wisselgeld voor dit doel konden schenken. Beide kassen staan op de Rijks Monumentenlijst. 

Ondertussen is het eerste restauratieproject al achter de rug: de toegangsdeuren van de 

Druivenkas, die in zeer slechte staat waren, zijn vernieuwd (zie verderop). Dit project kostte 950 

euro. Er valt echter nog veel aan de kassen te restaureren. We hopen daarvoor op uw steun te 

kunnen rekenen. Het filmpje “Red de kas” is nog steeds te zien via de website van de Stichting en 

op www.landgoedgroenten.nl. 
Foto: Druivenkas met de nieuwe 

deuren. 
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Foto: Oude kasdeur Foto: Gerestaureerde kasdeur 

 

Buitenwerkdagen 

Per jaar worden er vier zogenaamde buitenwerkdagen gehouden, zaterdagen waarop we met de 

vrienden van Eyckenstein die zich daarvoor opgegeven hebben, een bepaalde klus oppakken. 

Werkzaamheden zijn steeds gericht op het onderhoud en herstel van 

cultuurhistorische elementen en natuur. 

 

Op 9 november 2012 hebben we eerste buitenwerkdag gehouden. 

Deze dag hebben we met een aantal vrijwilligers een oude zichtlaan 

weer vrijgemaakt, die over een lengte van maar liefst 2,3 km vanuit 

het noorden zicht op het landhuis biedt. Van een opgroeiend 

dennenbos zijn de laaghangende takken gesnoeid. Daar hebben we 

zogenaamde stokzagen voor gebruikt: buizen die je aan elkaar kan 

koppelen, met aan het uiteinde een zaagje. In een hoger gelegen 

gebied was het juist nodig om de bermbegroeiing langs het pad, die 

het zicht wegnam, te verwijderen. 
Foto: Snoeien met een stokzaag. 

 

Twee maal, op 5 april en op 24 augustus 2013, 

hebben we met vrijwilligers gewerkt aan het 

opschonen van een oude waterkering in het bos: 

een dijk met aan weerszijden een droge sloot. Die 

stamt nog uit de tijd dat de omgeving zeer nat 

was. Water stroomde vanuit het noorden 

zuidwaarts en werd door die twee sloten zijwaarts 

gekeerd. Om de dijk en de sloten als 

cultuurhistorisch element beter zichtbaar te 

maken, hebben we ze grotendeels ontdaan van 

Amerikaanse Vogelkers en dood hout en hebben 

we een dikke bladerlaag uit de sloten verwijderd. 
Foto: De oude dijk, met links en rechts de twee sloten. 
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Foto: Snoeiafval wordt uit de greppel verwijderd en op een ril langs de moestuin gelegd. 

 

Op 29 juni zijn we naast de Moestuin aan het werk geweest. Daar hebben we aan twee klussen 

gewerkt. Een grote hoeveelheid snoeiafval dat in een greppel langs de Moestuin lag, hebben we in 

een ril langs het hek opgestapeld. In de greppel groeien twee zeldzame koningsvarens, die we 

weer ruimte gegeven hebben. Zo vormt het 

hout een ecologische route en een schuilplaats 

voor kleingedierte. Eveneens bij de Moestuin 

ligt een oude waterpoel, van waaruit tot zo’n 

honderd jaar geleden water voor de moestuin 

geschept werd. Hiervoor werd gebruik gemaakt 

van een soort metalen kruiwagen met twee 

wielen aan de voorkant, waar het water in 

geschept werd. De waterpoel was helemaal 

bedolven onder een dik pak bladafval, dat we 

daar grotendeels weer uit verwijderd hebben. 

Helaas is de waterstand tegenwoordig zou 

laag, dat er geen water meer in komt te staan. 
Foto: De oude waterpoel wordt uitgediept 

 

De laatste buitenwerkdag dit jaar was op 5 oktober. Achter het landhuis Eyckenstein ligt het park, 

dat omstreeks 1880 ontworpen en aangelegd is door de bekende Nederlandse tuinarchitect 

Leonard Springer. Al een aantal jaren is de familie Van Boetzelaer bezig met het opknappen van 

dit park. Op deze laatste buitenwerkdag van dit jaar hebben we 6.700 bollen van verschillende 

soorten stinsenplanten verspreid in de grond gestopt. Stinsenplanten zijn uitheemse planten die 

voornamelijk op oude landgoederen voorkomen. 

 

Fondsen 

Eén van de doelstellingen van de stichting is het werven van fondsen, die bijdragen aan het 

onderhoud van de historische elementen en natuur op Eyckenstein. Historische elementen kunnen 

zowel oude bouwwerken zijn alsook sporen van de geschiedenis in het landschap. Afgelopen 

periode konden mensen hun giften speciaal voor de historische kassen in de Moestuin 

bestemmen. Deze kassen zijn dringend aan onderhoud toe, maar dat brengt zeer hoge kosten met 

zich mee. Onderstaand overzicht geeft alle inkomsten en uitgaven van de stichting vanaf de 



 

 6/6 

oprichting tot en met 30 september 2013. In totaal heeft u maar liefst 11.065,65 aan de Stichting 

geschonken. We zijn u hiervoor zeer dankbaar! 

 

Totaaloverzicht 

Categorie Af Bij Saldo 

Giften 
1)

 0,00 11.065,65 11.065,65 

Communicatie 
2)

 2.233,65 0,00 -2.233,65 

Projecten 
3)

 950,00 0,00 -950,00 

Oprichtingskosten 913,14 0,00 -913,14 

Bankkosten 148,18 0,00 -148,18 

Totaal 4.244,97 11.065,65 6.820,68 

 
1) 

Bestemming restauratie kassen 8.515,65 euro 
    2) 

Bouw van de website 1.113,20 euro 
 

Presentatie op 5 april 2013 264,02 euro 
 

Campagne "Red de kas" 856,43 euro 
    3) 

Restauratie kasdeuren 950,00 euro 

 

Aangezien er nog veel werk te doen valt, zijn uw giften nog steeds van harte welkom. Die kunt u 

overmaken op rekeningnummer 55.11.24.113 ten name van Stichting Vrienden van Eyckenstein. 

Daar wij een ANBI-status hebben, kunt u deze gift als aftrek opvoeren. Ook kunnen wij nog heel 

goed extra vrienden gebruiken die mee komen helpen op de buitenwerkdagen. Geeft u zich dus op 

via onze website (www.vriendenvaneyckenstein.nl)! 

 

Hoe verder 

In het voorjaar van 2014 wil de Stichting een vriendendag voor de vrienden van Eyckenstein 

organiseren. We houden u hiervan op de hoogte. 

 

Voor 2014 hebben we al weer vier buitenwerkdagen gepland: de zaterdagen 5 april, 28 juni, 23 

augustus en 4 oktober. Schrijft u deze dagen al vast in uw agenda. Om mee te werken, dient u 

zich van tevoren op te geven. Dat kan via onze website of via mail. 

 

Het stichtingsbestuur gaat verder met het zoeken van fondsen waarmee de restauratie van de 

kassen voortgezet kan worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur 

 

Otto van Boetzelaer (voorzitter) 

Lex van Boetzelaer (secretaris-penningmeester) 

Ronald van Immerseel (bestuurslid) 

Luuk Schouten (bestuurslid) 

 


