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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 2020 
 
CORONA-EPIDEMIE 
Vanwege de heersende corona-epidemie hebben we een aantal reeds geplande activiteiten 
moeten afgelasten. Van de vier buitenwerkdagen is alleen die in september doorgegaan, toen het 
met de epidemie tijdelijk wat beter werd, maar een geplande rondleiding van een selecte groep in 
diezelfde tijd is op het laatste ogenblik toch nog afgezegd. De Dinsdagploeg van vrijwilligers kon 
onder aangepast werkprotocol nog werkzaamheden uitvoeren. Ook de scholenprojecten in het 
voorjaar op Eyckenstein, die we van afgelopen jaren kennen, konden slechts in zeer afgeslankte 
vorm doorgaan. De epidemie heeft sowieso verhinderd dat er nog nieuwe bezoekersactiviteiten 
gepland werden. Het aantal bezoekers in het natuurgebied was echter aanmerkelijk groter dan 
eerder. 
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NIEUWSBRIEF 

In 2020 zijn vier nieuwsbrieven gestuurd. In de nieuwsbrief staan wetenswaardigheden over 

ontwikkelingen op het landgoed, over de natuur en over activiteiten met publiek en vrijwilligers. 

Het aantal nieuwsbriefabonnees groeide in 2020 van 690 naar 799. Er is al jaren sprake van een 

gestage toename, waaruit opgemaakt kan worden dat de nieuwsbrief in een behoefte voorziet. 

 

BEZOEKEN 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. Vanwege de corona-

epidemie is het park in 2020 niet voor publiek opengesteld geweest. Dat betreuren wij uiteraard. 

 

Basisscholen in het park 

Al meerdere jaren staat het landgoed open voor educatieve bezoeken van scholieren van groep 7 

en 8 van basisscholen aan het park. Dit jaar vond dat vanwege de corona-epidemie in zeer 

afgeslankte vorm plaats, met slechts twee groepen van een basisschool in Bilthoven. 

 

BEZOEKEN AAN HET OPENGESTELDE LANDGOED 

Tijdens de epidemie hebben we het aantal (zelfstandige) bezoekers in het opengestelde deel van 

het landgoed enorm zien toenemen, zoals dat in het hele land te zien was. Dat is mooi, maar het 

heeft soms ook wat ongewenste neveneffecten. 

 

VRIJWILLIGERSWERK 

Wekelijks worden er met een vaste groep vrijwilligers, de 

‘dinsdagploeg’, onderhoudswerkzaamheden gedaan, met 

name in het park achter het grote huis van Eyckenstein, 

gecoördineerd door de tuinbaas Matthias van 

Boetzelaer. In 2020 bestonden de werkzaamheden o.a. 

uit paden schoffelen, perken onderhouden, turf aan de 

rododendrons toevoegen, stormschade opruimen, 

bomen opsnoeien, wandelpaden vrijmaken, 

watercrassula uit de vijver verwijderen en Amerikaanse vogelkers verwijderen. 

 

Er stonden vier buitenwerkdag met vrijwilligers gepland, 

waarvan we er drie helaas hebben moeten afzeggen, 

vanwege de corona-maatregelen. Tijdens de 

buitenwerkdag in september hebben we verschillende 

paden vrijgemaakt van bramen die de paden begonnen 

te overwoekeren. Bramen gedijen goed bij de 

toenemende verrijking van de bodem met 

voedingsstoffen. 
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VERBETERING NATUURVERBINING BIJ DASSENBOSJE 

Met RWS en de Provincie zijn afspraken gemaakt voor omvorming van 8,3 ha (± 17 voetvalvelden) 

landbouwgrond naar open bos bij het dassenbosje ten westen van Maartensdijk. In dit bosje ligt 

de oudste dassenburcht van de provincie Utrecht. Met de afspraken zal er een veel betere 

natuurverbinding ontstaan met natuurgebieden in Noord-Holland. 

 

OMVORMING BOETZELAERSVELD NAAR NATUUR 

Het project van de omvorming van het Boetzelaersveld 

naar natuur, waar we in het vorige Jaarverslag al over 

schreven, is in mei 2020 afgerond. Hier zijn verschillende 

gebieden ingericht: kruidenrijke akkers; voedselarme 

kruidenvegetatie; extensieve beweid grasland; randen 

met gemengde inheemse boominplant. Vanuit Boerderij 

Eyckenstein waren er enkele stieren op het grasland 

ingeschaard. Een mooi resultaat is dat in het voorjaar van 

2021 de blauwe kiekendief hier al is waargenomen. Ten noorden van dit gebied is het bestaande 

heideveld met 9 hectare uitgebreid. 

 

GRAFKELDER ALS RIJKSMONUMENT 

Op het landgoed ligt een Grafkelder die in 1811 

aangelegd en later nog uitgebreid is. Het is één van de 

eerste particuliere grafkelders in Nederland vanaf de tijd 

dat mensen niet meer in de Kerk begraven mochten 

worden. Met RCE is druk overleg gevoerd om voor de 

Grafkelder de Rijksmonumentenstatus te verkrijgen. Dit 

heeft er in januari 2021 toe geleid dat de Grafkelder door 

RCE is toegevoegd aan het reeds bestaand 

Rijksmonument van Eyckenstein. Op grond hiervan kan 

subsidie voor onderhoud worden aangevraagd. Het ligt in de bedoeling om binnenkort een 

restauratieproject te starten. Omdat restauratie niet onder onderhoud valt, zullen we hiervoor 

fondsen en giften gaan werven. 

 

RESTAURATIE KOETSIERSWONING 

Beging 2020 was na volledige renovatie de oplevering van 

de Koetsierswoning, het Rijksmonument op Dorpsweg 

264. Tevens is dit het eerste monument op Landgoed 

Eyckenstein dat volledig energieneutraal is: het heeft 

geen aansluiting meer op gas en maakt gebruik van 

zonnecollectoren op een nabij gelegen schuur. Met deze 

ervaring hopen wij ook vervolgstappen naar een 

energieneutraal landgoed te kunnen zetten.  
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3. JAARREKENING 

 

Balans per 31 december 2020 (bedragen in euro’s) 

Vaste activa - Passiva  
  - EV per 31-12-2019 7.148,46 
  - Batig saldo 2020 2.008,61 

  Eigen Vermogen per 31-12-2020 9.157,07 
Vlottende activa    
  Vreemd vermogen  
Liquide middelen 15.157,07 Crediteur 6.000,00 

    
Totaal activa 15.157,07 Totaal passiva 15.157,07 

    
 
Toelichting op de balans per 31 dec. 2020: 

• Het banksaldo op 1 januari 2020 bedroeg 19.148,46. 

• De lening bedraagt op 31 dec. 2020 6.000 en is renteloos met jaarlijkse aflossing en terug 
schenking van 6.000. 

• Het eigen vermogen per 31 dec. 2020 bedroeg 9.157,07 (ultimo 2019: 7.148,46). 

• Per 31 dec. 2020 is de stichting geen verplichtingen aangegaan die niet uit de balans blijken 
zijn opgenomen. 

 
 

Staat van baten en lasten 2020 (bedragen in euro’s) 

Lasten  Baten  
Projecten  Giften particulieren 16.625,00 
- Biologisch plantgoed voor 
voedselbos langs de vijver. 

178,00   

- Ecologisch onderzoek t.b.v. 
Boomhutten 

7.172,09   

- Advisering constructies veestal 
en schuur Boerderij Eyckenstein 

2.232,45   

- Advisering renovatie 
Koetsierswoning  

1.169,13   

    
Kosten vrijwilligers 1.045,01   
Communicatie (hosting website) 417,00   
Administratiekosten & diversen 2.268,59   
Bankkosten 134,12   
    

    
 14.616,39  16.625,00 

  Batig saldo 2.008,61 

 
 
 


