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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, met hulp van vrijwilligers uit de omgeving. 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.
In 2017 zitten we nog volop in de opstartfase van Voedselbos Haarzuilens. De afgelopen jaren hebben we
duizenden bomen en struiken aangeplant van meer dan honderd verschillende soorten. Steeds meer
bomen en struiken beginnen te bloeien. We hebben ook een goed begin gemaakt aan de ontwikkeling
van een bloemrijke ondergroei. De grootste ontwikkelingen in 2017 zijn nieuwe aanplant in twee delen
van het landgoed. Begin 2017 hebben we het midzuidelijke perceel beplant; eind 2017 zijn we begonnen
met planten in de strook langs het voetpad. Met de aanplant in het najaar van 2017 groeit het landgoed
aaneen tot een steeds aantrekkelijker geheel.

In de heg bloeien dit jaar de eerste meidoorns. Komende jaren zal steeds meer van onze halve kilometer soortenrijke
heggen bloeien en vrucht dragen – een mooie ecologische aanwinst voor het gebied.

1. Aanplant zelfplukdeel in het midzuiden
2. Aanplant langs het centrale wandelpad
3. Onderhoud en monitoring
4. Bezoekers en waardering met U-Award
5. Vooruitblik
6. Jaarrekening
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1. Aanplant zelfplukdeel in het midzuiden
Eind 2016, begin 2017 beplanten we het perceel ten noorden van de zuidbult. Dit wordt een meer
overzichtelijk deel van het voedselbos, waar eerder tientallen dan honderden soorten te vinden zijn. Op
de bulten ontwikkelen we romantisch voedselbos, een proeftuin waar je een enorme diversiteit aan
planten en bomen kan leren kennen. Het midzuiden is meer ontworpen als de ecologische landbouw van
de toekomst, waar op termijn grotere massa van enkele tientallen gewassen te vinden is voor de
zelfplukker. Tussen rijen bomen planten we rijen frambozen en allerlei bessen. Behalve noten en fruit
hebben we een mooie selectie bomen voor de eetbare bladeren, van de beste saladelindes tot de Chinese
uiensoepboom.

2. Aanplant langs het centrale wandelpad
Eind 2017 plantten we de eerste bomen en struiken langs het centrale wandelpad dat van zuid naar noord
door het gebied loopt. Van braamstruweel met mispels tot grote bomen zoals kersen en tamme kastanjes.
Met deze aanplant wordt het gebiedje tot een bloeiend geheel gesmeed, waar bezoekers vanalles kunnen
zien en proeven.

Aanplant december 2017.
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3. Onderhoud en monitoring
Het gras langs het centrale wandelpad is in de nazomer van 2017 voor het laatst gemaaid. Nu er bomen
staan maaien we niet meer, zodat insectenpopulaties goed kunnen gaan opbouwen. Allerlei vogels en
kleine zoogdieren gaan hier de komende jaren van profiteren. In het westperceel merk je het effect al van
niet-maaibeheer: de aantallen sprinkhanen zijn veel groter dan in voorgaande jaren (dit jaar telde ik op
basis van geluid 32 sabelsprinkhanen in ons gebiedje, waarvan 20 in het westperceel en de rest op de
bulten). Zomer 2017 zagen we regelmatig argusvlinders rondvliegen. Om het ook kleine roofdieren zoals
wezel, hermelijn en bunzing naar de zin te maken laten we takkenbossen liggen.

Dwergmuis in voedselbos Haarzuilens

4. Bezoekers en waardering met U-Award
Het voedselbos wordt, zeker in de weekenden, door wandelaars uit de omgeving goed bezocht.
Regelmatig horen wij positieve reacties op de ontwikkeling van het gebied. We treffen ook wel eens
mensen die mee geweest zijn met een rondleiding, die terugkomen om te kijken hoe het gebiedje zich
ontwikkeld.
Door het jaar heen hebben we verschillende rondleidingen gegeven. Voor mensen uit de buurt en
geldschieters en vrijwilligers, voor vrijwilligers van Natuurmonumenten, voor IVN afdeling Vecht en
Plassengebied, en voor leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur. We zijn gastgebied geweest
voor een teamdag van de Afdeling Internationale zaken van de Gemeente Utrecht en voor een klasse3

uitje van de Bonifatius basisschool van Haarzuilens. Verder zijn er twee familiedagen geweest waarvan
een met het planten van een geboorteboom. Drie keer hebben studenten ons bezocht ivm voedselbosgerelateerde projecten. Verder hebben we een gast gehad die met bomen en duurzaamheid bezig is in
Kenia, via Shelter City Utrecht, en een gast uit Nicaragua die klimaatbos Léon helpt ontwikkelen.
Vanuit Utrecht 4 Global Goals is het Klimaat-voedselbos Haarzuilens, samen met Klimaatbos Léon in
Nicaragua, beloond met een U-Award.

Ontvangst van de U-award; http://www.heelutrechtu.nl/zijmaken/klimaatbos-leon-voedselbos-haarzuilens/

5. Vooruitblik
In 2018 willen we een poel graven in het laatste onbeplante deel langs het wandelpad. De grond
verwerken we in een houtwal, die het gebiedje meer besloten maakt richting de aankomende wijk
Haarrijn. Na de graafwerkzaamheden kunnen we hier beginnen met planten en dan zitten de grote lijnen
van het landgoed er in. De poel willen we voorzien van een steigertje waar kinderen het waterleven
kunnen bekijken, en zodra de vegetatie enige beschutting biedt willen we een broeihoop aanleggen voor
ringslangen. De poel wordt een blikvanger voor het wandelende publiek, en een mooie plaats voor
natuureducatie; een ruimte bij de poel houden we open voor picknick etc.
De komende jaren gaan we verder met het ontwikkelen van de ondergroei. Deels doen we dit door
terplekke te zaaien in beschikbare kale grond (van graafwerkzaamheden voor de poel, en molshopen).
Verder willen we ook grote hoeveelheden planten zaaien en opkweken om vervolgens uit te planten in
het voedselbos.
In toenemende mate wordt het gebiedje geschikt voor combinaties van rondleiding en lekker eten uit het
voedselbos.
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6. Jaarrekening en balans
Jaarrekeningen Lekker landgoed per 31-12-2017
Baten

2017

2016

702,85

7.348,75

Inkomsten uit aangeschreven fondsen

3.680,00

17.170,00

Totaal baten

4.382,85

24.518,75

5.469,30

5.871,35

837,85

969,25

Graafwerkzaamheden

-

15.875,00

Kennis en onderzoek

-

1.198,50

22,72

58,78

219,28

176,15

6.549,15

24.149,03

-2.166,30

369,72

Inkomsten uit donaties

Lasten
Aanschaf plantgoed en zaaigoed
Transport en materiaalkosten

Kosten vrijwilligersactiviteiten
Vaste lasten; kosten KvK, website, bankrekening

Totaal lasten
Resultaat

Toelichting jaarrekening
De grootste kosten bestonden dit jaar uit de aanschaf van plantgoed. Deze kosten zijn deels gedekt door
eigen vermogen uit donaties maar we hebben daarnaast ook onze langlopende lening aangesproken. De
inkomsten bestonden behalve uit particuliere donaties uit een bijdragen van het Initiatievenfonds van de
Gemeente Utrecht. Transport en materiaalkosten bestonden deels uit transport van het plantgoed en
deels uit materiaal ten behoeve van de nieuwe aanplant, zoals kleinfruit clips, aanbindlijn, en
bamboestokken. De kosten voor vrijwilligersactiviteiten waren relatief laag dit jaar, doordat de gemaakte
kosten (voor lunch en koffie etc.) niet allemaal gedeclareerd zijn en doordat benodigde materialen (zoals
gereedschap en EHBO-kist) al aanwezig waren.
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Balans 2017 Lekker landgoed per 31-12-2017
Activa

2017

2016

Liquide middelen

5.200,71

7.367,01

Totale active

5.200,71

7.367,01

-2.084,23

82,07

Langlopende schulden

7.284,94

7.284,94

Totale passive

5.200,71

7.367,01

Passiva
Eigen vermogen

Toelichting balans
Het beginsaldo in 2017 van de rekening was 7.367,01; het eindsaldo was 5.200,71 euro; het resultaat van
de jaarrekening was daarmee een afname van 2.166,30 euro. Lekker landgoed heeft per eind 2017 een
negatief eigen vermogen van -2.084,23 euro. We voorzagen al dat in deze opstartfase de uitgaven hoger
zijn dan de inkomsten; dit is geen probleem dankzij de langlopende leningen van Maarten Schrama en Jan
Degenaar. Over enkele jaren beginnen we met het uitgeven van zelfpluk-abonnementen; via inkomsten
uit deze abonnementen willen we dan beginnen de schulden af te betalen.
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