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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 2021 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 (in januari 2022 teruggetreden wegens ziekte) 
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, nieuwsbrieven en voordrachten. 
 
 
2. TERUGBLIK OP 2021 
 
CORONA-EPIDEMIE 
Vanwege de nog steeds heersende corona-epidemie hebben we evenals het voorgaande minder 
activiteiten kunnen organiseren dan we gewend waren. Gelukkig konden we wel weer drie van de 
vier buitenwerkdagen organiseren. De Dinsdagploeg van vrijwilligers kon onder aangepast 
werkprotocol nog werkzaamheden uitvoeren en heeft zo nog veel werk kunnen verzetten. De 
scholenprojecten in het voorjaar op Eyckenstein, die we van afgelopen jaren kennen, konden dit 
jaar slechts in zeer afgeslankte vorm doorgaan. De enorme druk van grote bezoekersaantallen is 
ten opzichte van het eerste corona-jaar wel weer wat afgenomen. Maar de aantallen 
rondzwervende mondkapjes, zakdoekjes en wc-papiertjes waren helaas nog steeds schrikbarend. 
 
NIEUWSBRIEF 

In 2021 zijn zoals gebruikelijk vier nieuwsbrieven gestuurd. In de nieuwsbrief staan 

wetenswaardigheden over ontwikkelingen op het landgoed, over de natuur en over activiteiten 
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met publiek en vrijwilligers. Het aantal nieuwsbriefabonnees groeide in 2021 van 796 naar 944 

(+18%). 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 nog 

steeds heersende corona-epidemie is het park ook in 2021 niet voor grotere evenementen 

opengesteld geweest. Dat betreuren wij uiteraard. Slechts enkele besloten groepen hebben van 

het park gebruik gemaakt, zoals twee Kerkelijke bijeenkomsten en een reünie van de ANWB-

landgoedkampen, die in de jaren zestig en zeventig werden gehouden. 

 

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. Voor 2022 

staat het project weer een volledig programma op de agenda. 

 

BEZOEKEN AAN HET OPENGESTELDE LANDGOED 

Doordat de maatregelen vanwege de corona-epidemie in 2021 steeds verder versoepeld werden, 

nam ook de grote recreatieve druk in het opengestelde deel van het landgoed weer een beetje af. 

Maar de gevolgen waren overal nog duidelijk zichtbaar in de vorm van rondslingerende 

mondkapjes, wc-papiertjes en zakdoekjes. 

 

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. De werkzaamheden bestaan o.a. uit 

paden schoffelen, perken onderhouden, turf aan de 

rododendrons toevoegen, stormschade opruimen, 

bomen opsnoeien, wandelpaden vrijmaken, 

watercrassula uit de vijver verwijderen (zie foto) en 

Amerikaanse vogelkers verwijderen. 
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Er stonden vier buitenwerkdag met vrijwilligers gepland, waarvan 

de eerste (gecombineerd met NLdoet) vanwege de 

coronaepidemie nog niet door kon gaan. Tijdens twee 

buitenwerkdagen hebben we de historische Zinksloot 

opgeschoond (zie foto), die een bepaald gedeelte helemaal met 

bomen begroeid was. De laatste dag (gecombineerd met de 

Landelijke Natuurwerkdag) hebben we woekerende 

braamstruiken langs een wandelpad gerooid. 

 

 

GRAFKELDER HEEFT RIJKSMONUMENTENSTATUS GEKREGEN 

Midden in het bos langs de Koekoeksteeg ligt de Grafkelder, die in 1811 

door de toenmalige eigenaar Mr. Maurits Jacob Eyck (1764-1853). Begin 

2021 heeft RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) de status van 

Rijksmonument aan deze Grafkelder toegekend. Hij is toegevoegd aan 

het totale Rijksmonument. In de jaren zeventig is er bij meerdere 

inbraken veel schade aangericht, waarna de toegang is dichtgemetseld. 

Ter voorbereiding op een toekomstige restauratie hebben wij de 

Grafkelder in september kort geopend, om een restauratie plan te 

kunnen opstellen. 
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3. JAARREKENING 

 

Balans per 31 december 2021 (bedragen in euro’s) 

Vaste activa - Passiva  
  - EV per 31-12-2020 9.157,07 
  - Batig saldo 2021 3.160,88 

  Eigen Vermogen per 31-12-2021 12.317,95 
Vlottende activa    
  Vreemd vermogen  
Liquide middelen 12.317,95 Crediteur 0,00 

    
Totaal activa 12.317,95 Totaal passiva 12.317,95 

    
 
Toelichting op de balans per 31 dec. 2021: 

• Het banksaldo op 1 januari 2021 bedroeg 15.157,07. 

• De lening is vóór 31 december 2021 geheel afgelost. 

• Het eigen vermogen per 31 dec. 2021 bedroeg 12.317,95 (ultimo 2020: 9.157,07). 

• Per 31 dec. 2021 is de stichting geen verplichtingen aangegaan die niet uit de balans blijken 
zijn opgenomen. 

 
 

Staat van baten en lasten 2021 (bedragen in euro’s) 

Lasten  Baten  
Projecten  Donaties 6.985,00 
- Ecologisch onderzoek t.b.v. 
Boomhutten 

2.873,75   

    
Kosten vrijwilligers 471,67   
Communicatie (hosting website) 340,60   
Administratiekosten & diversen 0,00   
Bankkosten 138,10   
    

    
 3.824,12  6.985,00 

  Batig saldo 3.160,88 

 
 
 


