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Datum: september 2014 

 

 

Beste vrienden van Eyckenstein, 

 

Vanwege zeer actuele ontwikkelingen sturen we deze nieuwsflits. 

 

Toekenning BRIM-subsidie voor het Springer-park 
Op landgoed Eyckenstein staan maar liefst negen rijksmonumenten. Eén van die monumenten is het park 

achter het grote huis, dat omstreeks 1880 door de bekende tuinarchitect Leonard Springer is ontworpen en 

aangelegd. Begin september heeft Eyckenstein een subsidie toegewezen gekregen uit de zogenaamde 

BRIM-regeling: Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten. Het betreft een bijdrage voor sober 

onderhoud van 50% van de totale kosten. Vier eerdere pogingen hebben helaas niet tot een toewijzing 

geleid, daar er telkens een tekort aan budget was. De bijdrage loopt van 2015 t/m 2020. 

 

Positief advies voor Parelfonds-bijdrage voor de monumentale kassen 
Een ander rijksmonument is de moestuin met twee 

kassen (uit ± 1880), waarvan één (de Orchideeënkas) 

een afzonderlijk monument is. Beide kassen zijn 

dringend aan restauratie toe. Het Parelfonds van de 

provincie Utrecht kent subsidies toe aan de restauratie 

van rijksmonumenten in de provincie. Dit fonds heeft nu 

enkele jaren de buitenplaatsen centraal staan. 

Monumentenwacht Utrecht heeft voor de Gedeputeerde 

Staten van Utrecht een positief advies uitgebracht voor 

een bijdrage van € 150.000. Gedeputeerde Staten en 

vervolgens Provinciale Staten moeten het advies nog 

wel goedkeuren. Het positieve advies is een belangrijke 

stap in de goede richting. 

De totale kosten van de restauratie van de twee kassen is op € 374.000 begroot. Er zijn al een definitieve 

toezeggingen uit een andere bronnen voor € 49.000 en er lopen nog twee aanvragen van elk € 25.000. Als 

deze allemaal toewezen worden, is er nog € 125.000 extra nodig. We zijn daarom nog hard op zoek naar 

financiers. 

 

Uw bijdrage is zeer welkom. U kunt uw bijdrage over maken op rekening NL91 ABNA 0551 1241 13, t.n.v. 

Stichting Vrienden van Eyckenstein. Zet in de omschrijving: "Restauratie kassen" èn uw mailadres. Alle 

personen die in september of oktober 2014 een bijdrage van minimaal € 100 storten, krijgen een jaar lang 

een eervolle vermelding op de website van de Vrienden van Eyckenstein. Ook organisaties die in de 

genoemde periode een bedrag van minimaal € 500 storten, krijgen een jaar lang een eervolle vermelding. 

Maar natuurlijk zijn alle bijdragen welkom. 

Druivenkas (uit ± 1900) 
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Open Monumentendag en de Nacht van de Buitenplaats 
Op 13 en 14 september aanstaande is het weer de Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is "Op 

reis". Eyckenstein is op zaterdag 13 september geopend. In het Koetshuis van Eyckenstein wordt een 

tentoonstelling over oude vervoermiddelen gehouden. Zoals het er nu naar uitziet zal er ook met echte oude 

fietsen en rijtuigen worden gereden. Het huis zelf is niet toegankelijk. 

Zie ook: www.openmonumentendag.nl. 

 

Een heel bijzonder programmaonderdeel, eveneens op 13 september, is de tweede Nacht van de 

Buitenplaats. Er wordt 's avonds in de hele provincie Utrecht speciaal aandacht aan buitenplaatsen 

besteed. Tijdens de Nacht van de Buitenplaats worden er allerlei activiteiten georganiseerd en 

buitenplaatsen worden uitgelicht. Met een bezoek aan een 

buitenplaats kunt u Open Monumentendag op een unieke 

manier afsluiten. Op Eyckenstein wordt u tijdens een 

rondleiding meegenomen op een spannende 

avondwandeling langs de vijver en over de kronkelige  

paadjes van de prachtige Engelse landschapstuin die bij  

Eyckenstein hoort. U wordt verrast met verhalen over het 

verleden en over dapper verweer. De tuin is normaal niet 

toegankelijk is voor publiek. Beleef dan ook op deze unieke 

avond Eyckenstein in de ‘nacht’ en geniet van de geluiden 

en verhalen die dit mooie landgoed u te bieden heeft. 

 

Er zijn twee aanvangstijden van de rondleiding: 20.00 uur en 

21.15 uur. Elke wandeling duurt een klein uur. U kunt zich 

hiervoor aanmelden via de website van de Nacht van de 

Buitenplaats: www.nachtvandebuitenplaats.nl/schema 

(Eyckenstein staat onder De Bilt). Klik daar op 

'Belevingswandeling door Engelse tuin'. Per wandeling 

kunnen er maximaal 35 mensen meelopen. 

 

Verzamelpunt: bij de grote schuur van Eyckenstein binnen de poort. Auto's parkeren langs de Oude 

Gezichtslaan, tegenover de ingang van Eyckenstein. 

Zie voor het hele programma: www.nachtvandebuitenplaats.nl. 

 

Tuinderij Eyckenstein 
Op zaterdag 13 september is de tuinderij natuurlijk ook open en te bezoeken (van 10.00 tot 16.00 uur). Deze 

zaterdag is een bezoek extra bijzonder vanwege het Pompoenfeest. 

 

Wij hopen u zaterdag 13 september op Eyckenstein te zien 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Het bestuur 

 

Otto van Boetzelaer (voorzitter) 

Lex van Boetzelaer (secretaris-penningmeester) 

Helene Blaak (bestuurslid) 

Ronald van Immerseel (bestuurslid) 

Luuk Schouten (bestuurslid) 

 

Otto Maximiliaan baron 

van Boetzelaer (± 1914) 


