Jaarverslag Stichting Lekker Landgoed 2015

Na uitgebreide voorbereidingen is op 12 oktober 2015 `Stichting Lekker Landgoed´ opgericht. De
oprichting van de stichting is de opmaat voor de aanplant van het voedselbos op Landgoed
Haarzuilens.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten van het afgelopen jaar waar de
verschillende leden van de stichting hebben deelgenomen:
1. Totstandkoming gebruikersbijeenkomst met Natuurmonumenten
2. Vrijwilligersbijeenkomsten
3. Ontwerpfase Voedselbos
4. Opzet kwekerij
5. Bezoeken aan andere voedselbossen, waaronder een cursus voedselbos ontwerpen.
Bijlage 1 geeft een overzicht van de uitgaven in 2015

1. Totstandkoming gebruikersovereenkomst met Natuurmonumenten
December 2014-augustus 2015: Vier overleggen met Natuurmonumenten over gebruik en beheer
van de 5.5 ha land waar we de komende 25 jaar ons voedselbos op mogen ontwikkelen. De
gebruikersovereenkomst die hieruit is voortgevloeid, is op 31 augustus 2015 goedgekeurd. Hierin zijn
de afspraken tussen Natuurmonumenten enerzijds en Stichting Lekker Landgoed anderzijds
vastgelegd. Dit betreft een notariële akte.

2. Vrijwilligersbijeenkomsten
Noodzakelijk onderhoud aan
windsingels. Op het perceel van
het toekomstige voedselbos is er
op 19 februari 2015 met circa 20
vrijwillers uit Utrecht en
omstreken 150 meter elzensingels
onder handen genomen. Een zeer
succesvol evenement, wat de
komende winter vervolgd zal
worden.
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Cursus Heggen vlechten. Om mensen wegwijs te maken in het oeroude ambacht van heggen
vlechten, hebben we afgelopen winter (december-maart) zelf een verkorte cursus heggenvlechten
gevolgd. Deze cursus werd samen met een aantal van dezelfde groep vrijwilligers gevolgd, en werd
gegeven door enkele zeer ervaren mensen van Stichting Heg en Landschap. Jan en Maarten hebben
later in het jaar nog meegedaan aan een kampioenschap en zijn daar prompt kampioen
heggenvlechten geworden.
Voedselbossen en Bio-boerderij. Als actief deelnemer aan enkele plant/beheersdagen op voedselbos
Ketelbroek (Groesbeek), Makeblijde (Houten), en eiland Utopia (Almere) hebben Jan en Maarten van
dichtbij meegemaakt hoe voedselbos met vrijwilligers aangelegd en beheerd kan worden. April-mei
heeft Jan bovendien gewerkt op de biologische boerderij De Tuinen van Weldadigheid (Veenhuizen).
Op deze zeer veelzijdige boerderij heeft hij verdere ervaring opgedaan met het werken met
vrijwilligers en het beheren en onderhouden van een complexe (moes)tuin.

3. Ontwerpfase Voedselbos
Landschapsarchitect. In samenwerking met landschapsarchitect Els Kolff zijn in de periode maart-juni
de ontwerpen van het gebied tot stand gekomen. De schetsen die daaruit zijn voortgevloeid dienen
als blauwdruk van de toekomst van het gebied en zijn in die hoedanigheid ook gevoegd bij de
gebruikersovereenkomst met Natuurmonumenten.
Vlechtheggen. In de periode juni-augustus 2014 hebben wij een aantal keer overleg gevoerd met Lex
Roeleveld van Stichting Heg en Landschap (www.hegenlandschap.nl), met name over aanleg en
inrichting van vlechtheggen op het terrein. Zij hebben hier meer dan 20 jaar ervaring mee. Er is
afgesproken dat zij ons raad en daad bijstaan, vooral daar waar het gaat om de aanleg van ruim 500
meter vlechtheg. Zij zullen ook aanwezig zijn tijdens de aanplant van de heg. In overleg hebben we
een soortenlijst opgesteld met 25 soorten voor een mooie diverse vlechtheg.
Notenkweker en fruitcollectie. Voor ontwerp en keuze van aanplant hebben we onder andere advies
ingewonnen op locatie bij ervaren notenkwekers (kwekerij De Smallekamp) en een uitgebreide
collectie fruitrassen (Fruithof Frederiksoord). Bij de laatste veel appels geproefd ook om een aantal
bijzonder smakelijke appels te selecteren.
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4. Opzet Kwekerij
De kosten voor de aanplant van ondergroei in een voedselbos vormen een aanzienlijk deel van de
benodigde investeringen. Om de oppervlakte bloeiende en eetbare planten zo groot mogelijk te
houden is deze van groot belang. Zowel om de kosten te drukken alsook om enige ervaring met de
verschillende planten op te doen hebben we besloten een kleine kwekerij op te zetten. In December
2014 hebben we daarvoor een perceel nabij Hillegom in bruikleen gekregen (zie Foto 1). De eerste
200m2 is in december aangeplant, en gedurende het jaar is de rest van het de 2000m2 grote perceel
gevuld. We hebben ondertussen circa 120 verschillende soorten kruiden, struiken en kleinere
bomen, uiteenlopend van muntsoorten tot bosaardbeien, vijg, bessen en rabarbers.

Foto 1. Kwekerij bij Hillegom. Op de voorgrond de velden waar de aardbeien in worden vermeerderd. Achterin
op het perceel staan de vakken waar verschillende soorten bessen, vijgen en rabarbers worden gekweekt.

5. Bezoeken aan andere voedselbossen
Voedselbossen zijn in opkomst, maar de meeste zijn
pas recent aangeplant. Om een idee te krijgen van
hoe zo’n gebied zich in enkele decennia kan
ontwikkelen hebben we enkele voedselbossen in
binnen- en buitenland bezocht.
Bezoek Ketelbroek, Groesbeek; 14 maart en 23 juni.
Ketelbroek is 6 jaar oud en daarmee het oudste
voedselbos van Nederland. De initiatiefnemers achter
dit voedselbos (Wouter van Eck, Xavier San Giorgi;
www.foodforestry.nl) zijn nauw betrokken geweest
bij de totstandkoming van ons eigen ontwerp
Foto 2. Het voedselbos Ketelbroek nabij Groesbeek (Gld.)
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Cursus voedselbos ontwerpen, 12-14 juni, Martin Crawford, de organisator van deze cursus is binnen
Europa de grote specialist op dit gebied. Hij heeft enkele toonaangevende boeken geschreven en
geeft tweemaal per jaar een cursus. Deze cursus heeft ons bijzonder inkijkje in de toekomst van ons
eigen voedselbos gegeven en ons ontzettend veel goede ideeën opgeleverd.

Foto 3. Workshop bij Martin Crawford (voorgrond) in zijn voedselbos in Dartington, Devon, UK
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Bijlage 1. Jaaroverzicht uitgaven 2015
Investering kwekerij
Houtsnippers
Beplanting
Potgrond en kweekbenodigdheden
Enttang, enttape, entwas
Totaal Kwekerij
Materialen voor vrijwilligersbijeenkomsten
Scheppen
Zagen
Handschoenen, ehbo kist ed
Fietskar
Totaal vrijwilligersmaterialen
Onderzoek
Bodem-analyse Haarzuilens
Overige kosten
Cursuskosten (Agroforestry, Engeland)
Reiskosten
Website
Bankrekening (vanaf april 2015)
Totaal overige kosten
Totaal

Kosten
197
1894.05
250
536.26
4427.41

537.65
400
120
492.45
1057.65

321.26

531
450
50
40.5
1031
5820.17
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