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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 gebied 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. 

2018 was een fenomenaal jaar. Na forse uitbreiding van de beplanting in de winter brak plotseling de 

lente door in woest uitbottende groei en bloei. De zomer brak vervolgens de records aan zonuren en 

droogte. Om de nieuwe aanplant zijn eerste jaar door te krijgen zijn we veel tijd kwijt geweest aan 

watergeven. De overgrote meerderheid van de nieuwe aanplant heeft hierdoor de zomer goed 

doorstaan. De oudere aanplant had watergeven niet meer nodig en na de hete zomer konden we onder 

andere de eerste rijpe abrikozen en vijgen oogsten. Een belangrijke stap in 2018 was het graven van een 

nieuwe poel en het aanleggen van een houtwal met de beschikbare grond. Alle geplande 

graafwerkzaamheden zijn nu gedaan en de grote lijnen van het voedselbos worden zichtbaar in het 

landgoed.  
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1. Nieuwe aanplant 

Begin 2018 hebben we de strook langs het centrale wandelpad verder beplant, na de eerste aanplant 

eind 2017. Het beeld wordt bepaald door forse clusters met onder andere verschillende appelrassen, 

walnoten, en tamme kastanjes. Vooral op de noordbult hebben we ook de muntvelden uitgebreid. 
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In het centrale deel van het landgoed hebben we zomer 2018 een poel gegraven en een houtwal 

aangelegd. In het najaar hebben we in dit perceel een goed begin gemaakt met de beplanting. Op de 

houtwal staan nu onder andere veel krenteboompjes, en abrikozen op de meest zonnige zijde. Een deel 

van het perceel hebben we in een rijensysteem beplant met onder andere morellen en nashiperen. 

Eind 2018 hebben we ook de ondersteunende begroeiing uitgebreid met populieren, elzen en 

verschillende soorten wilgen. Zowel de nieuwe aanplant als bestaande beplanting gaat profiteren van de 

beschutting en de verbetering van de bodem. 
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2. Graven poel en houtwal 

Een belangrijke wens sinds het begin van het voedselbos was het graven van een poel en aanleg van een 

houtwal in het centrale deel van het voedselbos. We hebben hiervoor subsidie aangevraagd en 

toegekend gekregen bij het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds, en Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden. 

De poel biedt habitat aan amfibieën en 

insecten zoals libellen; ook van de bloeiende 

oeverzone profiteren diverse insecten. De 

houtwal biedt levensruimte voor o.a. allerlei 

kleine zoogdieren. Het geeft het voedselbos 

ook enige beschutting richting de toekomstige 

nieuwe wijk Haarrijn. Zomer 2018 was het 

ideale moment voor de graafwerkzaamheden. 

De grond was droog zodat bodemcompactie 

door het gebruik van grote machines beperkt 

bleef. 

Bij het graven van de poel hebben we ook een kleinschalig openluchttheater aangelegd (links op 

onderstaande foto). 
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3. Oogsten en bezoekers 

Op kleine schaal valt er vanalles te oogsten in het voedselbos. Dit jaar beperkt dit zich nog vooral tot 

eigen gebruik voor de vrijwilligers van lekkerlandgoed. Maar je zag ook regelmatig wandelaars 

meegenieten van de frambozen. Zulk kleinschalig gebruik door bezoekers is mooi: zo kunnen bezoekers 

al profiteren van de vruchten nu we nog niet op de schaal zitten om zelfplukabonnementen uit te geven. 

(Ons beleid is: ‘proeven mag, meenemen niet – maar weet wat je eet want niet alle planten en vruchten 

zijn eetbaar’). 

In 2018 konden we de eerste vijgen en abrikozen oogsten, en kweeperen en chinese kweeperen. Verder 

hebben we goed gebruik gemaakt van eeuwig moes, brave hendrik en sechuaanse pepers. In oktober 

hebben we een proeverij verzorgd van voedselbosproducten voor een open dag gewijd aan 

voedselbossen georganiseerd door gebiedscoöperatie O-Gen (60 deelnemers). 

Diverse groepen hebben ons gebied bezocht. Zo hebben we rondleidingen verzorgd op de voedselbos-

dag van gebiedscoöperatie O-Gen (5 oktober, 60 deelnemers), een rondleiding als onderdeel van de 

European Agroforestry (EURAF) conferentie (29 juni, 34 deelnemers), en een voedselbosexcursie 

gegeven voor IVN vecht en plassengebied (ruim 20 deelnemers). Ook zijn we dit jaar driemaal 

gastgebied geweest voor de cursus Haal voedsel uit het bos van Wouter van Eck en Fransjan de Waard 

(ruim 20 deelnemers). Net als voorgaande jaren hebben weer een aantal studenten ons voedselbos 

bezocht. 
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De eerste oogsten van nashiperen nemen kraaien voor hun rekening. 

 

4. Onderhoud en monitoring 

Februari 2018 hebben we in een weekeind weer een deel van de elzensingels teruggezet, samen met 

leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur. In dit weekend hebben we ook de 

muizeninventarisatie uitgevoerd. De ruim 20 deelnemers konden overnachten bij Emmaus Haarzuilens. 

In het voorjaar hebben we de jaarlijkse broedvogelinventarisatie gedaan, en we hebben dit jaar weer 

nachtvlinders geïnventariseerd. Gedurende het seizoen hebben we malaisevallen opgesteld voor 

monitoring van de insectenpopulatie. 

 

Leuke waarneming: ook in 2018 weer een hermelijn in het voedselbos! Met takkenhopen vergroten we de 

herbergzaamheid van ons gebiedje voor deze kleine jagers. 
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5. Jaarrekening 

 

Jaarrekening 

Jaarrekeningen lekker landgoed    

    

Baten  2018 2017 

Inkomsten uit donaties  292,50 
           

702,85 

Inkomsten uit aangeschreven fondsen  5000,00 
       

3.680,00  

Totaal baten  

       
5.292,50  

       
4.382,85  

    

Lasten    

Aanschaf plantgoed en zaaigoed  3547,79 
       

5.469,30  

Transport en materiaalkosten  1105,58 
           

837,85  

Graafwerkzaamheden  2855,60 
                    

-    

Kennis en onderzoek  

                    
-    

                    
-    

Kosten vrijwilligersactiviteiten  

                    
-    

             
22,72  

Vaste lasten; kosten KvK, website, bankrekening  144,45 219,28 

Totaal lasten  

       
7.653,42  

       
6.549,15  

    

Resultaat  -2.360,92 -2.166,30 
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Balans 2018 Lekker landgoed, per 31-12-2018       

Activa   2018 2017 

        

Liquide middelen   2839,79 5.200,71 

Totale activa   2.839,79 5.200,71 

        

        

Passiva       

        

Eigen vermogen   -4445,15 -2084,23 

Langlopende schulden    7284,94 7284,94 

Totale passiva   2.839,79 5.200,71 
 


