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1. STICHTING VRIENDEN VAN EYCKENSTEIN 
 
Oprichting en doelstelling 
Stichting Vrienden van Eyckenstein is in 2012 opgericht en heeft als doelstelling: “Het coördineren 
en aansturen van vrijwilligers die niet-commerciële werkzaamheden verrichten op Landgoed 
Eyckenstein, waaronder het natuurbeheer en het in stand houden van natuur en cultuur erfgoed; 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruime zin des woords.” Onder dat wat “daartoe bevorderlijk kan 
zijn” worden ook alle activiteiten gerekend waarmee het publiek en de politiek bij het landgoed 
betrokken worden. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende leden: 
O.M. (Otto) baron van Boetzelaer, voorzitter 
Ing. A.H. (Lex) baron van Boetzelaer, secretaris / penningmeester 
Drs. R.H.M. (Ronald) van Immerseel, bestuurslid 
Ir. L.A.M. (Luuk) Schouten, bestuurslid 
H.D. (Helene) Blaak, bestuurslid 
Drs. Th.G.P.M. (Theo) Ruijs, bestuurslid  
 
Visie van het bestuur op de nabije toekomst 
De Stichting blijft een belangrijke rol voor Landgoed Eyckenstein vervullen wat betreft het werven 
en begeleiden van vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden, het werven van fondsen voor 
herstel en onderhoud van historische objecten en natuur en het communiceren met het publiek in 
de vorm van open dagen, rondleidingen en voordrachten. 
 
 
2. TERUGBLIK OP 2019 
 
NIEUWSBRIEF 

In 2019 zijn vier nieuwsbrieven naar ruim 670 geadresseerden gestuurd. In de nieuwsbrief staan 

wetenswaardigheden over ontwikkelingen op het landgoed, over de natuur en over activiteiten 

met publiek en vrijwilligers. 

 

 

BEZOEK AAN HET SPRINGERPARK  

Het merendeel van het landgoed is openbaar toegankelijk. Het monumentale Springer park is 

echter alleen op uitnodiging of aanvraag en onder begeleiding te bezoeken. Het park is in 2019 

meerdere malen voor publiek opengesteld geweest. 
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Basisscholen 

Meer dan duizend leerlingen van basisscholen in de omgeving hebben in het voorjaar het 

landgoed bezocht om te ervaren wat een landgoed is en wat er allemaal speelt. Al meerdere jaren 

staat het landgoed open voor educatieve bezoeken van scholieren van groep 7 en 8 van 

basisscholen. 

 

Rondleidingen 

Voor verschillende groepen zijn er rondleidingen 

gegeven. Samen met Boerderij Eyckenstein is er 

bijvoorbeeld een gecombineerde rondleiding gegeven 

over cultureel erfgoed, natuur en biologische landbouw. 

We hebben gemerkt dat dit soort gecombineerde 

rondleidingen erg gewaardeerd worden. 

 

 

VRIJWILLIGERSWERK 

Wekelijks worden er met een vaste groep vrijwilligers, 

de ‘dinsdagploeg’, onderhoudswerkzaamheden gedaan, 

met name in het park achter het grote huis van 

Eyckenstein. De werkzaamheden worden 

gecoördineerd door Matthias van Boetzelaer, de 

tuinbaas. 

 

Vier keer dit jaar is er een buitenwerkdag met 

vrijwilligers geweest, waarvan één tijdens NLdoet 

(Oranjefonds) en één tijdens de Natuurwerkdag (LandschappenNL). Wij kiezen voor deze dagen 

om mee te kunnen liften op de publiciteit die deze dagen landelijk en regionaal al krijgen. Wij 

melden de activiteiten ook aan bij betreffende 

organisaties. Tijdens de buitenwerkdagen is er gewerkt 

aan het terugsnoeien van verwilderde rododendrons 

rond de Grafkelder in het oostelijk deel van het 

landgoed. Bijzonder aan de Grafkelder is dat hij één van 

de eerste is uit de tijd dat mensen niet meer in kerken 

begraven mochten worden. En het is ook één van de 

eerste grote grafkelders bij buitenplaatsen. Verder is er 

gewerkt aan het vrijmaken van wandelpaden van woekerende bramen en adelaarsvarens. 

 

 

 

 

 



 

 3/5 

KOUDE BAK NA RESTAURATIE IN GEBRUIK GENOMEN 

In de historische moestuin van Eyckenstein (ten zuiden 

van de Dorpsweg) staat een koude bak (of platte bak). 

Een koude bak bestaat uit lage muurtjes met ruiten 

eroverheen, waarin de gewassen in de volle grond 

staan. Al lange tijd verkeerde de bak in slechte toestand 

en was hij buiten gebruik. De ruiten op de bak 

ontbraken. Met medefinanciering door fondsen en 

giften is de koude bak geheel hersteld en er is zelfs een 

nieuw systeem ontwikkeld om de zware ruiten zodanig 

te kunnen te kunnen verplaatsen dat aan de ARBO-regels wordt voldaan. In mei 2019 is de 

gerestaureerde koude bak onder toeziend oog van veel publiek weer in gebruik genomen. 

 

 

ONDERZOEK 

Er is in 2019 een “Aanvullend historisch onderzoek grafkelder en grafkelderbos” uitgevoerd naar 

de historische achtergronden van de Folly van Pan en 

de grafkelder. Het doel hiervan was middels 

archiefonderzoek en terreinonderzoek de grafkelder en 

de samenhang met de Tempel van Pan nader te duiden. 

Wij streven ernaar dat deze twee bij elkaar behorende 

objecten in oude glorie hersteld worden en als 

Rijksmonument aangewezen worden. De komende tijd 

worden deze plannen verder uitgewerkt. 

 

 

OMVORMING BOETZELAERSVELD NAAR NATUUR 

In de noordpunt van het landgoed ligt een uitgestrekt landbouwgebied. Dit gebied had een 

blokkadewerking voor de natuur zorgde ook voor veel 

zwaar landbouwverkeer door recreatief gebied. Om 

beide knelpunten op te lossen, is in samenwerking met 

en gesubsidieerd door de provincie Utrecht begonnen 

om dit gebied naar natuurvriendelijk beheer om te 

zetten. Bemest land maakt plaats voor kruidenrijk 

grasland en akkerland. Bij een deel van het gebied is 

de voedselrijke toplaag afgegraven. Ten noorden van 

dit gebied wordt het bestaande heideveld sterkt 

uitgebreid. 
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INZET BOA’S OP HET LANDGOED 

Veel bezoekers laten helaas hun honden in het bos nog loslopen. Dit kan voor wild fataal aflopen. 

Er is een coalitie gesloten tussen provincie Utrecht, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), 

natuurbeheerders en particuliere landgoedeigenaren om de inzet van BOA’s in de hele provincie 

op elkaar afstemmen. Sinds begin 2019 heeft Landgoed Eyckenstein hierdoor ondersteuning van 

BOA’s, die toezien op de handhaving van de regels en die ook de bevoegdheid hebben om 

eventueel boetes uit te schrijven. Behalve op loslopende honden letten deze BOA’s ook onder 

andere op ruiters die buiten de paardenroutes rijden en op mountainbikers die in het bos rijden, 

hetgeen beide niet is toegestaan. 

 

 

PARTNERVERKLARING GEOPARK HEUVELRUG 

Eyckenstein is een partnerschap met het burgerinitiatief 

Geopark Heuvelrug aangegaan. Een geopark is een 

gebied met een gemeenschappelijke 

ontstaansgeschiedenis en waarbinnen nu nog steeds 

samenhang te vinden is in landschap, 

bodemgesteldheid, natuur en cultuurhistorie. 

Eyckenstein staat volledig achter het initiatief van de 

stichting, dat als doelstelling heeft dat de Utrechtse Heuvelrug door de UNESCO als geopark erkend 

wordt. 

 

  



 

 5/5 

3. JAARREKENING 

 

Balans per 31 december 2019 (bedragen in euro’s) 

Vaste activa - Passiva  
  - EV per 31-12-2018 -4.487,41 
  - Batig saldo 2019 11.635,87 

  Eigen Vermogen per 31-12-2019 7.148,46 
Vlottende activa    
  Vreemd vermogen  
Liquide middelen 19.148,46 Crediteur 12.000,00 

    
Totaal activa 19.148,46 Totaal passiva 19.148,46 

    
 
Toelichting op de balans per 31 dec. 2019: 

• Het banksaldo op 1 januari 2019 bedroeg 2.512,59. 

• De lening bedraagt op 31 dec. 2019 12.000 en is renteloos met jaarlijkse aflossing en terug 
schenking van 6.000. 

• Het eigen vermogen per 31 dec. 2019 bedroeg 7.148,46 (ultimo 2018: negatief 4.487,41). 

• Per 31 dec. 2019 is de stichting geen verplichtingen aangegaan die niet uit de balans blijken 
zijn opgenomen. 

 
 

Staat van baten en lasten 2019 (bedragen in euro’s) 

Lasten  Baten  
Projecten  Giften particulieren 36.397,00 
- Restauratie Koude bakken  3.695,47   
- Verbetering Oranjerie  0,00   
- Adviezen t.b.v. Eikensteeg 1 3.420,80   
- Omvorming Boetzelaersveld  8.833,00   
- Onderhoud moestuinopstallen 145,90   
- Renovatie Koetsierswoning  5.436,11   
    
Kosten vrijwilligers 1.026,09   
Communicatie (hosting website) 859,10   
Administratiekosten & diversen 1.224,66   
Bankkosten 120,00   
    

    
 24.761,13  36.397,00 

  Batig saldo 11.635,87 

 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 

• Administratiekosten & diversen 1.224,66. Betreft Statutenwijziging Stichting Vrienden van 
Eyckenstein. 


