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Jaarverslag 2016 – lekker Landgoed 

Stichting Lekker landgoed 

Hindersteinlaan 7 

3451 EV Vleuten 

www.lekkerlandgoed.nl 

www.facebook.com/Lekkerlandgoed-697486207018704/ 

jan@lekkerlandgoed.nl 

06-24841514 

 

Lekker landgoed is een stichting zonder winstoogmerk. Ons doel is om hoge natuurwaarden te 

combineren met voedselproductie door de ontwikkeling van voedselbos. Sinds 2015 ontwikkelen en 

beheren we voedselbos Haarzuilens. Dit gebiedje van zo’n 6 hectare is vrij toegankelijk voor publiek. 

We delen regelmatig onze kennis en enthousiasme voor natuur en voedselbos in rondleidingen door 

het gebied. 

2016 is een jaar van aanplanten. Eind november 2015 zijn we begonnen met het planten van een 

halve kilometer heggen; begin 2016 hebben we deze aanplant voltooit. De noord- en zuidkant van 

ons gebiedje liggen kunstmatige rechthoekige bulten van zo’n anderhalve meter hoog (voor onze tijd 

aangelegd met grond die over was uit de omgeving). Op deze bulten staan sinds winter 2015-2016 de 

oudste delen van voedselbos Haarzuilens. Een andere belangrijke stap in 2016 is het graven van twee 

poelen. Eind 2016 houden we een succesvolle crowdfundingscampagne voor de financiering van de 

aanplant van 2017. 

Hieronder vindt u een overzicht van deze en andere activiteiten in 2016: 

1. Aanplant soortenrijke heggen 

2. Aanplant voedselbos: noordbult, zuidbult en notenlaan 

3. Aanleg van twee poelen in het westperceel  

4. Aanplant hakhoutexperiment 

5. Onderhoud elzensingels 

6. Monitoring muizen, insecten en broedvogels 

7. Crowdfundingscampagne: ‘Geef Utrecht een Klimaatvoedselbos’ 

8. Financieel overzicht 2016 

9. Ondertekening 

Bijlage 1. Eindverantwoording Poelen 

 

1. Aanplant soortenrijke heggen 

De eerste aanplant van 2016 is een halve kilometer heggen. De noordbult en de zuidbult hebben we 

rondom van een heg voorzien, en langs het westperceel hebben we een heg aangeplant. De heggen 

bestaan uit meer dan twintig soorten autochtone bomen en struiken, van meidoorns tot zomereik. 

Met wilde appels voor de bestuiving, en oogstbare soorten zoals gele kornoelje, mispel en sleedoorn. 

De heggen zorgen voor bloesem en vruchten, en ze bieden beschutting en leefruimte voor allerlei 
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dieren. Zeker op de bulten bieden de heggen ook belangrijke beschutting voor het aankomende 

voedselbos. 

 

2. Aanplant voedselbos: noordbult, zuidbult en notenlaan 

Eind 2015-begin 2016 planten we bomen en struiken voor parkachtig romantisch voedselbos op de 

bulten. Op deze bulten krijgen we een enorme diversiteit aan voedselgewassen, waardoor deze 

delen van het voedselbos zeer geschikt worden om nieuwe gewassen te leren kennen. De zuidbult 

krijgt vooral meer inheemse soorten; de noordbult krijgt een meer exotisch karakter. 

Andere vroege aanplant doen we binnen het westperceel. Midden door dit perceel loopt een pad 

gericht op de Hamtoren. Langs dit pad planten we een diverse notenlaan die uiteindelijk zal opgaan 

in het te ontwikkelen voedselbos. 

 

3. Aanleg van twee poelen in het westperceel  

Om de biodiversiteit van het gebied te verhogen laten we twee poelen graven in het westperceel. In 

de oeverzone planten we een grote hoeveelheid wilde planten, waaronder watermunt, 

moerasspirea, kattestaart, gele lis, en verschillende zeggesoorten. Ook zaaien we allerlei planten 

zoals grote ratelaar en echte koekoeksbloem. 

De vergraven grond wordt achterin het perceel opgebracht en ingezaaid met wilde bloemen 

waaronder verschillende klavers, wilde peen, margriet, knoopkruid, dagkoekoeksbloem en brunel. 

Eind 2016-begin 2017 planten we hier onder ander walnoten en tamme kastanjes.  

Voor een uitgebreider verslag van de aanleg van de poelen, zie de Eindverantwoording poelen in 

bijlage 2. 

 

4. Aanplant hakhoutexperiment 

In het westperceel planten we eind 2016-begin 2017 een hakhoutbosje aan om onderzoek te doen 

naar de effecten van verschillende soorten hakhout op bodemvorming. In dit perceel is de bodem 

sterk verdicht zodat doorworteling en verhogen van de hoeveelheid organisch materiaal in de bodem 

nodig zijn. We maken experimentele plotjes met vijf verschillende behandelingen: beplanting met 

zomereik, es, els, wilg, en controle zonder aanplant. Van elke behandeling hebben we vijf plotjes 

aangelegd in een ‘latin square’ design, zodat we kunnen uitsluiten dat verschillen in de bodem het 

gevolg zijn uitgangssituatie. Het hakhout zal zeker 10 jaar gehandhaafd blijven, waarna omvorming 

naar voedselbos overwogen kan worden om de nalatenschapseffecten van de beplanting verder te 

onderzoeken. 
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5. Onderhoud aan elzensingels 

De elzensingels rond het westperceel stammen uit de fruitteelt-geschiedenis van het landgoed. In 

2016 zetten we de elzen aan de noordkant van het westperceel terug om te zorgen dat de singel 

goed dicht blijft. Dit doen we net als vorig jaar samen met leden van de Nederlandse Jeugdbond voor 

Natuur (februari 2015 hadden we, in de aanloop naar onze gebruiksovereenkomst net 

Natuurmonumenten, de elzen aan de oostkant van het westperceel teruggezet). Een deel van de 

bomen laten we uitgroeien: niet alleen geeft dit een gevarieerder beeld, ook maken vogels goed 

gebruikt van de geboden structuur. 

 

6. Monitoring muizen, insecten en broedvogels 

We vinden het belangrijk om bij te houden hoe de soortensamenstelling van ons gebiedje zich 

ontwikkelt. Daarom hebben we dit jaar weer muizen gevangen (met life-traps) en we hebben door 

het jaar heen vliegende insecten gevangen. Verder hebben we gekeken en geluisterd welke 

broedvogels in ons gebiedje zitten (opvallende soorten: roodborsttapuit, blauwborst). We maken 

een verslag van onze waarnemingen als we een mooie meerjarige reeks gegevens hebben 

opgebouwd. 
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7. Crowdfundingscampagne: ‘Geef Utrecht een Klimaatvoedselbos’ 

Om financiering rond te krijgen van de komende aanplant hebben we een crowdfundingscampagne 

gehouden bij ‘Voor je Buurt.’ We werken hierbij samen met Milieucentrum Utrecht en werkgroep 

Utrecht-León van klimaatbos León (Nicaragua). Insteek van de crowdfunding was de klimaat-

achtergrond van voedselbos. De crowdfunding was een groot succes: binnen een week zaten we 

ruim boven het richtbedrag, zodat we voldoende bomen kunnen kopen voor uitbreiding van het 

voedselbos. Met de opbrengsten hebben we beplanting van het midzuidelijke perceel bekostigd en 

een deel van de bomen in het westperceel. 

 

8. Financieel overzicht 2016 

 
Jaarrekening per 31-11-2016 
 
 

    Baten 
 

2016 2015 

Inkomsten uit donaties 
 

       
7.348,75  

       
1.200,00  

Inkomsten uit aangeschreven fondsen 
 

 

     
17.170,00  

 

                    
- 
    

Totaal baten 
 

     
24.518,75  

       
1.200,00  

     
Lasten 

   

Aanschaf plantgoed en zaaigoed 
 

       
5.871,35  

           
633,00  

Transport en materiaalkosten 
 

           
969,25  

                    
-    

Graafwerkzaamheden 
 

     
15.875,00  

           
804,65  

Kennis en onderzoek 
 

       
1.198,50  

                    
-    

Kosten vrijwilligersactiviteiten 
 

             
58,78  

                    
-    

Vaste lasten; kosten KvK, website, bankrekening 
 

 

           
176,15 

  

             
50,00 

  

Totaal lasten 
 

     
24.149,03  

       
1.487,65  

    Resultaat 
 

369,72 -287,65 
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Toelichting op de jaarrekening 

Aanschaf van plantgoed. Deze kosten zijn grotendeels gedekt door onze crowdfundingsactie.  

Materiaalkosten bestaan onder andere uit kosten voor bamboestokken voor het ondersteunen van 

bomen en gaas voor bescherming van de nieuwe aanplant tegen hazen. Daarnaast hebben we 25 

nestkasten gekocht, waaronder twee kasten voor steenuilen en een kast voor torenvalken.  

Graafwerkzaamheden. De grootste kosten dit jaar hebben we gemaakt met het graven van twee 

poelen en het verplaatsen van de grond naar de noordzijde van het westperceel. Voor deze 

structurele bijdrage aan de diversiteit van het gebied hebben we het Initiatievenfonds van de 

Gemeente Utrecht aangesproken.  

De kosten voor kennis en onderzoek omvatten de aanschaf van twee malaisevallen voor 

insectenonderzoek en aanschaf van twee wildcamera’s.  

Vaste lasten en administratieve kosten betreffen kosten voor de website en de bankrekening, en in 

2015 voor inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel. In 2016 bestonden deze kosten 

deels uit een eenmalige administratieve vergoeding voor Natuurmonumenten i.v.m. de gesloten 

gebruiksovereenkomst (60,50 euro). 

 

Balans lekker landgoed per 31-12-2016 

Activa   2016 2015 

        
Liquide middelen 
   

7.367,01 
 

5.997,29 
 

 
Totale active   7.367,01 5.997,29 

        

        

Passiva       

        
Eigen vermogen 
   

82,07 
 

-287,65 
 

Langlopende schulden  
   

7.284,94 
 

6.284,94 
 

 
Totale passiva   7.367,01 5.997,29 
 

Toelichting op de balans 

Het saldo begin 2016 was 5997,29 euro; het eindsaldo van 2016 was 7.367,01 euro (toename van 

1.369,72 euro). Hiervan is 369,72 euro het verschil tussen inkomsten en bestedingen; de overige 

1000 euro toename is uitbreiding van een langlopende lening. 

 


