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Datum: oktober 2015 
 
 
Beste vriend van Eyckenstein, 
 
Graag houden we u op de hoogte van het wel en wee op landgoed Eyckenstein. Het landgoed is 
voortdurend in beweging, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen. 
 

Monumentale kassen staan er weer prachtig bij 
In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de restauratie 
van de monumentale kassen in de moestuin bijna 
voltooid was. Ondertussen staan beide kassen er weer 
prachtig bij en zijn ze al door onze biologische tuinder in 
gebruik genomen. 
 
Uitreiking bijdrage Parelfonds 
Een belangrijke bijdrage voor de kassen komt van het Parelfonds van de Provincie Utrecht. Op 1 juli heeft 
het Parelfonds tijdens een feestelijke bijeenkomst de cheques met de bijdragen aan de verschillende 
aanvragers uitgereikt door Mariëtte Pennarts-Pouw, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Foto rechts: 
Mariëtte Pennarts-Pouw en Otto van Boetzelaer met de cheque. 

   
 
Officiële opening van de kassen 
De officiële opening van de kassen op 9 september was een groot feest, met gedeputeerde Mariëtte 
Pennarts-Pouw, burgemeester Arjen Gerritsen, de fondsen en de pers als gasten. Bij het landhuis was een 
ontvangst door de eerste generatie Van Boetzelaer die vanaf 1878 op Eyckenstein woonde: Willem Carel 
baron van Boetzelaer en Margaretha Nicolasina barones van Boetzelaer - jonkvrouw van Schuylenburch 
(gespeeld door twee toneelspelers). 
Na een toelichting door wijlen 'Willem Carel' op de aanleg van het park door tuinarchitect Leonard Springer 
en het verplaatsen van de moestuin naar de zuidzijde van de Dorpsweg begaven de gasten zich richting 
moestuin, voor de officiële opening van de kassen. 



 2/5 

  
Allereerst werd bij de moestuin het op de 
tuinmuur bevestigde bordje onthuld met de 
namen van alle fondsen die een bijdrage 
aan de restauratie hebben geleverd en 
vervolgens werden met het stuk gooien van 
een bloempotje tegen de tuinmuur de 
kassen officieel geopend verklaard. 
In de moestuin aangekomen benadrukten 
de gedeputeerde en de burgemeester het 
belang van een goede samenwerking 
tussen overheden en particuliere eigenaren 
en het mooie van het behoud van bijzonder 
erfgoed. Luuk Schouten bood hen de 
eerste groenten en bloemen uit de kassen 
aan. Natuurlijk was er daarna gelegenheid 
om onder het genot van een drankje de 
kassen te bekijken. 
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Open Monumentendag 
Het kon niet op met de belangstelling voor de kassen! Op 
zaterdag 12 september deed de moestuin van Eyckenstein mee 
met de landelijke Open Monumentendag. Veel mensen zijn naar 
de kassen komen kijken. Otto van Boetzelaer hield om 12 uur 
een toespraak, waarin hij uitleg gaf over het restauratieproject. 
Met het naar binnen rijden van een kruiwagen vol met plantgoed 
door Otto van Boetzelaer en Luuk Schouten in de Druivenkas 
werden de kassen officieel voor het publiek in gebruik genomen. 
 
Scholen 
Van twee scholen in gemeente De Bilt zijn in drie klassen op 
vrijdag 11 september Open Monumentendag komen vieren. In 
het kader van het thema Kunst & Ambacht van de Open 
Monumentendag had één van de drie klassen zich verkleed. Zij 
zaten in groepjes verspreid in het park, waar zij een ambacht 
uitbeeldden. De andere klassen liepen in groepjes een route 
langs deze ambachten en kregen opdrachten mee. Voor en 
tijdens het lopen van de route kregen ook ze informatie over 
Eyckenstein. Het is geweldig om te zien hoeveel belangstelling 
de kinderen voor cultuurhistorie hebben. 
 

'Invasieve exoten' op Eyckenstein 
Over de bestrijding van Japanse duizendknoop hebben we in 
eerdere nieuwsbrieven al uitgebreid geschreven. Japanse duizendknoop is een zogenaamde 'invasieve 
exoot', een uitheemse soort (exoot) die zich hier gevestigd heeft (invasief). Uitheemse planten- of 
diersoorten horen hier van nature niet thuis, maar zijn hier door menselijk toedoen binnengedrongen. Vaak 
worden er in het bijzonder soorten mee bedoeld die hier door gebrek 
aan natuurlijke vijanden gaan woekeren en daardoor schade aan het 
locale ecosysteem veroorzaken. Veel van deze plantensoorten zijn ze 
ooit om hun schoonheid als sierplanten ingevoerd. Sommige invasieve 
diersoorten zijn ooit voor hun mooie pels ingevoerd of zijn met vervoer 
van bijvoorbeeld fruit mee naar Nederland gekomen. 
 
Eyckenstein 
Behalve Japanse duizendknoop bedreigen nog andere invasieve exoten 
Landgoed Eyckenstein. Reuzenberenklauw is daar één van. Deze plant 
hebben we door tijdig en grondig ingrijpen goed onder controle. Hij komt 
niet veel meer op het landgoed voor, maar we blijven op onze hoede. 
Een andere soort, die sinds enkele jaren sterk in opkomst is, is 
reuzenbalsemien (een grotere broer van springkruid), die meer dan twee 
meter hoog kan worden. Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien 
produceren heel veel zaad en moeten daarom voor de zaadvorming 
bestreden zijn. In augustus en september zijn we daarmee intensief 
bezig geweest. Zaden van deze plant blijven hoogstens anderhalf jaar 



 4/5 

kiemkrachtig, dus dat geeft hoop dat we de plant goed onder controle zullen krijgen. 
Helaas merken we met enige regelmaat dat er in het bos illegaal tuinafval gestort wordt waar kluiten of 
zaden van invasieve exoten tussen zitten. Dit kan dan ongemerkt weer tot nieuwe brandhaarden leiden. Het 
is dus belangrijk dat we voortdurend het bos in de gaten houden. 
Er komen ook uitheemse soorten voor die we niet bestrijden, omdat ze niet woekeren of omdat het 
onbegonnen werk is. Denk bijvoorbeeld aan Krentenboompje en Klein Springzaad. Ook zijn er inheemse 
soorten die woekeren, zoals de Adelaarsvaren en Braam. Ook daar gaan we af en toe de strijd mee aan. 
 
Wetgeving 
Overheden beginnen zich er steeds meer van bewust te worden dat invasieve soorten daadwerkelijk schade 
kunnen veroorzaken. Sinds 1 januari 2015 is er een Europese verordening van kracht die als doel heeft de 
invasieve planten- en diersoorten in de lidstaten zo veel mogelijk terug te dringen. Begin 2016 moet er een 
lijst met soorten zijn opgesteld. Voor de lidstaten geldt de plicht om zich daadkrachtig in te zetten om de 
soorten op de lijst te bestrijden. 
 

Buitenwerkdag 
Op de buitenwerkdag met de vrijwilligers in september hebben we voorbereidingen getroffen voor de officiële 
opening van de kassen. Genodigden voor de opening konden hun auto parkeren in de berm van de Oude 
Gezichtslaan, tegenover de ingang van Eyckenstein. Langs en in de bermen is de afgelopen periode veel 
begroeiing van bomen en bramen ontstaan. De vrijwilligers hebben er weer mooie bermen van gemaakt. 

 

 

 
 

Giften 
Stichting Vrienden van Eyckenstein is grotendeels afhankelijk van uw giften. Daarom is het belangrijk dat u 
ons ook financieel blijft steunen. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL91ABNA0551124113 
t.n.v. Stichting Vrienden van Eyckenstein. De stichting heeft de ANBI-status. Giften aan de Stichting zijn dus 
aftrekbaar. U kunt het uzelf ook makkelijker maken door automatisch een vast bedrag per maand over te 
maken, bijvoorbeeld € 10,- per maand, zodat u daar geen omkijken meer naar heeft. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur 
 
Otto van Boetzelaer (voorzitter) 
Lex van Boetzelaer (secretaris-penningmeester) 
Helene Blaak (bestuurslid) 
 

Ronald van Immerseel (bestuurslid) 
Luuk Schouten (bestuurslid) 

 
P.S. Stuurt u deze nieuwsbrief gerust door aan belangstellenden in uw kennissenkring. 
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Paddenstoelen 

We zitten midden in het paddenstoelenseizoen! De Eyckensteinse bossen staan er bomvol mee! Het is een 
lust voor het oog. De bekendste zijn de hoeden op een steeltje (vooral die rode met witte stippen), maar er 
komen nog zoveel andere vormen voor: naast de hoeden ook luifels, knotsen, geweien, knopjes, bakjes, 
sterren, bollen, sponzen, bloemkolen, stijfsel, overgeefsel, pluizen en ga zo maar door. Geniet met ons mee 
en breng een herfstbezoek aan het landgoed. Alle foto's zijn op Eyckenstein gemaakt. 
 


