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Datum: juni 2014 

 

 

Beste vrienden van Eyckenstein, 

 

In deze driemaandelijkse nieuwsbrief kunt u lezen over ontwikkelingen op Landgoed Eyckenstein en bij de 

Stichting Vrienden van Eyckenstein. Eyckenstein is een landgoed in Maartensdijk van in totaal 365 ha. De 

Stichting Vrienden van Eyckenstein is in 2012 opgericht met als doel het in stand houden van natuur en 

cultureel erfgoed op Eyckenstein met behulp van vrijwilligers en door het werven van fondsen. 

 

Helene Blaak treedt toe als bestuurslid 

Met genoegen kunnen we u meedelen dat Helene Blaak op ons verzoek 

besloten heeft om lid te worden van het bestuur van de Stichting. Helene is 

zelfstandig communicatieadviseur en heeft ruime ervaring op het gebied van 

buitenplaatsen. Zij was namelijk Coördinator communicatie bij de Stichting 

Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012. Zelf zegt Helene dat ze behept 

is met een buitenplaatsvirus. Op alle mogelijke manieren probeert ze 

(historische) buitenplaatsen onder de aandacht te brengen. Hoe mooi ze zijn, 

hoe waardevol en waarom het zo belangrijk is dat ze als cultureel erfgoed 

behouden blijven. Fantastisch, Helene, dat we jou erbij mogen hebben! 

 

Voortgang restauratie Druivenkas 

Stapje voor stapje kunnen we de 

monumentale Druivenkas, die eind 19e 

gebouwd is, steeds verder opknappen. In het 

voorjaar is de muur van de kas (dat is tevens 

de buitenmuur van de Oranjerie) helemaal 

opnieuw gestuukt en door vrijwilligers van 

nieuw lattenwerk voorzien. Sommige van de 

druivenplanten zijn al meer dan honderd jaar 

oud en moesten tijdens deze klus met zorg 

behandeld worden. Uw financiële steun is 

van groot belang geweest. 

Er moet nog steeds veel aan de kas 

gebeuren. Het hele metalen raamwerk waar 

de ruiten in bevestigd zijn, is er bijvoorbeeld 

slecht aan toe en veel ruiten liggen er los in. 

Met wind is het niet verantwoord om nog in 

de kas te komen. Met een gulle bijdrage van de Stichting mens en zijn Natuur in mei verwachten we weer 

grote voortgang te kunnen boeken. 
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Buitenwerkdag op 5 april 

Het is elke keer een belevenis om met de vrijwilligers aan het werk te mogen zijn. Op de buitenwerkdag op 5 

april hadden we voor het eerst twee vrijwilligersgroepen aan het werk. Eén groep heeft langs de voormalige 

Berkensteinselaan langs de moestuin een uit elkaar gezakte takkenril opgekrikt en verstevigd. Dat was nog 

niet zo makkelijk, doordat er 

nogal wat stekelige struiken 

tegenaan stonden. De andere 

groep heeft in het bos achter 

Eyckenstein het jaagpad langs 

de Zinksloot opslagvrij gemaakt. 

De Zinksloot is in de 18e eeuw 

gegraven door de familie Eyck, 

die toen nog eigenaar van het 

landgoed was. Het jaagpad is 

erlangs gelegd om de 

trekschuiten door de sloot te 

kunnen trekken. Over een grote 

afstand zijn alle boompjes van 

het jaagpad verwijderd. Ook zijn 

er veel dikke takken uit de sloot 

verwijderd. Af en toe leverde dit 

volgelopen laarzen op, maar dat 

werd voor lief genomen. 

 

Vriendendag op 10 mei 

Voor de trouwe vrienden die ons in 2013 en/of 2014 gesteund hebben, was er op zaterdagmiddag 10 mei 

een Vriendendag. Er was veel belangstelling, met zo'n dertig gasten. Na de ontvangst in de Oranjerie heeft 

Luuk Schouten uitleg gegeven over de moestuin en over de staat van de historische kassen. Ronald van 

Immerseel heeft verteld over de relatie tussen de moestuin en het voormalige buitenhuis Berkenstein, 

waartoe de moestuin oorspronkelijk behoord heeft. Daarop volgde er een rondleiding door Otto en Lex van 

Boetzelaer door het park achter Eyckenstein. Ter afsluiting was er een borrel in de Oranjerie, waar kon 

worden nagepraat. 
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Hondstand en Boshyacint in bloei 

De lente is al weer voorbij. Met de uitzonderlijk warme aprilmaand waren sommige ontwikkelingen in de 

natuur wel een maand vroeger dan gebruikelijk. Ondertussen hebben we bloembollen die de vrijwilligers in 

afgelopen najaar bij duizenden gepoot hebben, uitbundig gebloeid. Het was een groot genot om 

ertussendoor te wandelen. Begin april was het de Hondstand, die hele velden geel kleurde. Eind april waren 

het de Roze en Blauwe Boshyacint. Beide soorten worden tot de stinsenplanten gerekend: plantensoorten 

die met name op landgoederen worden aangetroffen. 

 

Bloemenperk voor het huis 

Nu we het toch over bloemen hebben, voor de Tweede Wereldoorlog lag er een bloemenperk in het gazon 

voor het huis Eyckenstein (afbeelding onder links). Eyckenstein is in de oorlog door de verschillende legers 

gevorderd. Waarschijnlijk is het bloemenperk in die periode verdwenen. In 2013 zijn er, zij het in modernere 

uitvoering, drie nieuwe bloemenperken met krokussen in het gazon aangelegd. Afgelopen voorjaar stonden 

deze voor het eerst in bloei (afbeelding onder rechts). 

 

Werkzaamheden van het LEU 

Behalve de vrienden van Eyckenstein is er nog een andere groep vrijwilligers die werkzaamheden op het 

landgoed verricht. Het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht) is met deze vrijwilligers op het hele landgoed druk 

bezig om Amerikaanse vogelkers zo veel mogelijk uit te roeien. Amerikaanse vogelkers is een uitheemse 

boomsoort die in de jaren twintig als zogeheten 'vulhout' in naaldhoutaanplantingen werd toegepast. Hij 

vormt tegenwoordig een grote plaag in bossen. Omdat de soort 

moeilijk te bestrijden is, wordt er een speciale methode 

toegepast. In eerste instantie worden de bomen op een bepaalde 

hoogte afgezaagd. Grotere exemplaren worden alleen geringd, 

maar blijven staan, terwijl de kroon afsterft. Hun schaduw moet er 

echter nog voor zorgen dat de zaden van deze soort in de grond 

zo min mogelijk uitlopen. Als de onderstammen weer uitgelopen 

zijn, worden de uitlopers een tijdje later ook weer verwijderd. De 

bedoeling is dat de bomen daardoor uitgeput raken en sterven. 
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Mierenhopen 

Op Landgoed 

Eyckenstein is er 

een inventarisatie 

gedaan van de 

plaatsen waar 

mierenhopen van 

de rode bosmier 

voorkomen. Bij de 

telling zijn er maar 

liefst 30 hopen 

(koepels) 

gevonden. Waar-

schijnlijk zijn er in totaal minstens 40. De grootste (op de foto) heeft een hoogte 

van bijna een meter en heeft een basis van 2,30 m breed. Elk jaar komen er 

nieuwe hopen bij en verdwijnen anderen weer. En soms wordt mierenhoop door 

verstoring zelfs verplaatst. Groene spechten en dassen willen nog wel eens voor 

een lekker hapje naar mieren wroeten. Op het kaartje rechts is oranje stippen de 

spreiding van de gevonden mierenhopen op Eyckenstein weergegeven (de 

blauwe stip geeft de plaats van het huis Eyckenstein aan). 

Er komen meerdere soorten bosmieren in Nederland voor. Welke soorten 

bosmieren we op Eyckenstein hebben, is niet nader onderzocht. Koninginnen 

worden zo'n 15 jaar oud. Een hoop van de kale bosmier bevat meerdere 

koninginnen en kan wel 200.000 tot zelfs 1.000.000 werkster hebben. Er zijn gevallen bekend van nesten 

van de kale bosmier van wel tachtig jaar oud. De behaarde bosmier doet het meestal met maar één koningin 

en heeft ook minder werksters per hoop. Als zij sterft, sterft ook de mierenhoop af. 

 

Buitenwerkdagen 2014 

Voor 2014 zijn er vier buitenwerkdagen gepland, waarvan we er één op 5 april al weer achter de rug hebben. 

De eerst volgende is zaterdag 28 juni. U kunt zich daar nog voor aanmelden via mail 

(lex@vriendenvaneyckenstein). 

 

Giften 

Denkt u nog aan uw jaarlijkse bijdrage? De Stichting kan die goed gebruiken. U kunt uw bijdrage overmaken 

op rekeningnummer NL91 ABNA 0551 1241 13 ten name van Stichting Vrienden van Eyckenstein. De 

stichting heeft de ANBI-status. Giften aan de Stichting zijn dus aftrekbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Het bestuur 

 

Otto van Boetzelaer (voorzitter) 

Lex van Boetzelaer (secretaris-penningmeester) 

Helene Blaak (bestuurslid) 

Ronald van Immerseel (bestuurslid) 

Luuk Schouten (bestuurslid) 

 


