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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.
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Venkel op de noordbult

1. Nieuwe aanplant en ontwikkeling van bloemrijke vegetatie
Bloemrijke vegetatie. Het gaat goed met de hoeveelheid bloemen in het voedselbos. Opvallend is de
bijvoorbeeld de uitbreiding van grote ratelaar. Deze goede hommelplant hebben we in 2016
geïntroduceerd rond de poelen, en afgelopen jaren met succes geholpen verder uit te breiden binnen het
voedselbos. Ook rond de nieuwe poel is een bloemrijke vegetatie opgekomen met naast ratelaar onder
andere veel klavers, margrieten, duizendblad en wilde
peen. Langs de slootkanten hebben we o.a.
heelblaadjes, grote ratelaar en wilde peen uitgezaaid.
Ook uit zichzelf ontwikkelt de vegetatie zich mooi. Er is
een sterke toename van hondsdraf in de ondergroei,
goed voor de hommels. Dit jaar hebben ook onze
heggen massaal gebloeid, met zichtbaar effect op de
hoeveelheid zweefvliegen en ander insecten. Later in
het jaar kwamen veel kramsvogels en andere
lijsterachtigen profiteren van de meidoornbessen.
Bosaardbeitjes en frambozen beginnen aardig rond te
lopen.

Zaadoogst heelblaadjes voor bloemrijke slootkanten
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Voorjaarsbloeiers. Eind 2019 hebben we van Martins
oom Piet een geweldige hoeveelheid bollen gekregen
van
verschillende
voorjaarsbloeiers.
Deze
stinzenplanten hebben we in het gebied gepoot, vanaf
komend voorjaar kunnen we hier jaarlijks van
genieten.
Nieuwe aanplant voedselgewassen. Ook op het
gebied van de voedselgewassen hebben we eind 2019
weer nieuwe aanplant erbij. We hebben onder andere
de
hoeveelheid
Chinese
kwee
uitgebreid,
verschillende appels en pruimen en tientallen
kruisbessen en honingbessen.

Toename hondsdraf in de ondergroei

2. Bouw schuurtje
Bouw schuurtje. Dit jaar kregen we vergunning van de
gemeente voor het bouwen van een schuurtje voor de
opslag van materiaal. De schuur is gebouwd door Wim
Poel (www.facebook.com/timmerwim) – hij heeft
schitterend werk afgeleverd. Mooie afwerking van
onbehandelde
planken
van
Douglas
en
milieuvriendelijke isolatie met vlaswol. Met dank aan
Emmaus Haarzuilens hebben we de schuur voorzien
van een sedumdak voor mooie inpassing in het
landschap. In de nok van de schuur hebben we een
nestkast voor kerkuilen.
Baten en kosten schuurtje. Dankzij de schuur hebben
we nu een maaimachine onderdak voor het maaien
van paden en het beheer van de slootkanten en de
omgeving van de poelen. Ook staat ons gereedschap
veilig en droog. Een geweldige aanwinst waar we nog
veel plezier van gaan hebben. Zo’n schuur komt
natuurlijk wel met forse kosten: in totaal zijn we er
13.830,34 euro aan kwijt (vooral materiaalkosten,
inclusief 1266 euro voor een fundering van
stelconplaten, en 517 euro kosten voor de
vergunning). Financieel komt de bodem in zicht; hoog
tijd dus voor nieuwe inkomsten uit de toenemende
oogsten.

Bouw van het schuurtje; zijaanzicht met
sedumdak
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3. Oogsten en bezoekers
Restaurants. De Utrechtse restaurants Héron en Landhuis in de Stad hadden de eerste proefplukabonnementen. De restaurants komen regelmatig oogsten. We zijn erg blij met deze contacten, uit
eigen ervaring weten we dat onze oogst in deze
restaurants geweldig goed terechtkomen. Wij bieden
verse ingrediënten voor de restaurants, en voor ons is
het goed om te zien welke ingrediënten voor hen
interessant zijn.
VOKO. Verder zijn we in contact gekomen met het
Voedselcollectief Utrecht (www.vokoutrecht.nl). Het
collectief haalt lokale milieuvriendelijke producten
rechtstreeks van de boer voor de leden. Eind 2019
hebben we onze eerste leveringen gedaan (o.a.
mispels, sezuaanse pepers, brandnetels en
veldzuring). Komend jaar hopen we levering aan het
voko verder uit te bouwen.

Sezuaanse peper voor het voko

Overzicht van de oogsten. Om overzicht te krijgen over de opbouwende oogsten van het voedselbos
houden we zoveel mogelijk bij hoeveel van de verschillende gewassen gebruikt worden. Dit jaar was de
oogst over de 100 kilo – ter vergelijking: vorig jaar ongeveer 15 kilo. Alleen al op basis van wat we
bijgehouden hebben dragen ruim 60 producten bij aan de oogst. Geen enkel gewas was hierbij
dominant (zie onderstaande taartdiagram).

Relatieve gewichtsverdeling oogst 2019

Absinthalsem
Ananasmunt
Bonenkruid
Canadese vlier
Duindoornbes
Goudsbloem
Hopscheuten
Japanse wijnbes
Klein hoefblad
Lindebloesem
Mierikswortelblad
Munt
Perzik
Rode bes
Salie
Sleedoornbes
Veldzuring
Vijg
Watermunt

Akelei
Appel
Braam
Chinese kwee
Fazantenbes
Hazelnoot
Iepenzaden
Jostabessen
Kruisbes
Lindenknoppen
Mispel
Nashipeer
Pruim
Roomse kervel
Sechuan pepper
Stoofperen
Venkelblad
Vlierbes
WildeRabarber

Allium fistulosum
Asperge
Brandnetel
Citroenmelisse
Framboos (rood)
Hondsdraf
Japans hoefblad
Judasboom
Laurier
Marrokaanse munt
Moerbeiblad
Olijfwilg
Rabarber
Rozenbottel
Sechuanblad
Tijm
Venkelbloemen
Vlierbloesem
Witte bessen

Amandel
Bieslook
Brave Hendrik
Dragon
Framboos (geel)
Honingbes
Japanse kwee
Kamille
Lindeblad
Meidoornbessen
Moerbeiknoppen
Oregano
Rheum palmatum
Rozemarijn
Siberische peultjesbloemen
Toona
Venkelzaad
Vogelmuur
Zwarte bessen
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In onderstaande diagram zie je de verschillende gewassen uitgesplitst in categorieën. Zoals te
verwachten bestaat een relatief groot deel van de oogst uit kleinfruit (bessen, bramen, frambozen), en
nog maar een klein deel van de oogst bestaat uit noten.

Oogst 2019, gewicht in kg

2,501
3,741

(totaal 127 kg)
11,65

43,7555
31,349

10,5598 4,666

Kleinfruit
Keukenkruiden
Noten

Groente
Grootfruit
Bloemen

15,5255

Munt+kruidenthee
Rabarber

Bezoekers. Ook dit jaar weer heeft het voedselbos geen gebrek aan belangstelling. We hebben
plukdagen georganiseerd op 18 mei, 22 juni en 19 oktober. De oogst was op deze dagen nog
bescheiden, maar met tientallen mensen hebben we gezellig vanalles lopen proeven en rondkijken,
prima geslaagde dagen.
Bezoek aan het voedselbos vormde een
onderdeel van de cursus Haal voedsel uit
het bos. Ook verschillende andere
bezoekers willen zelf een voedselbos
beginnen en komen kijken hoe wij dingen
aanpakken. Daarnaast hadden we dit jaar
onder andere bezoek van leden van de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuur die
een kampje konden organiseren dankzij
de gastvrijheid van Emmaus Haarzuilens.
Een symposium ‘boeren burgers en
buitenlui’, over het verkleinen van de
kloof tussen stad en ommeland, bezocht
Lekker gewassen proeven op een plukdag in het voedselbos
het voedselbos, met minister Schouten
van landbouw en Christenunie provincie
Utrecht. Ook de enthousiaste groep 1-2 van de Bonifatius basisschool van Haarzuilens kwam langs in
aansluiting op lessen over jager-verzamelaars in de prehistorie. Vereniging Stadswerk bezocht het
voedselbos als onderdeel van een ‘Meet in Green’ bijeenkomst over de inrichting van de publieke
ruimte.
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4. Onderhoud en monitoring
Onderhoudswerk. Terugkomend onderhoudswerk is
het maaien van de paden. Tot halverwege het jaar
waren we hiervoor afhankelijk van de zeis en de
bosmaaier. Nu we een agria-maaimachine hebben –
een gulle donatie aan het voedselbos – kost het
maaien veel minder tijd. Zo komen we naast het
maaien van de paden ook toe aan een maaibeheer
gericht op het verkrijgen van bloemrijker grasland
rond de poelen en langs de slootkanten.
De overige oppervlakte van het voedselbos wordt niet
Wilde peen etc. rond de nieuwe poel
gemaaid, met zichtbaar resultaat: de
insectenpopulatie bouwt op en de hoeveelheid broedvogels neemt nog steeds toe. Wieden doen we
alleen zeer lokaal, bijvoorbeeld om veldjes van verschillende soorten munt zichtbaar te houden.
Andere onderhoudswerk is het verwijderen van opslag van boompjes langs de poelen. Het gaat vooral
om elzen, wilgen en populieren die we handmatig uittrekken om poelen en oevervegetatie zonnig te
houden. Uit een van de poelen hebben we een deel van de kleine lisdodde handmatig verwijderd om
dichtgroeien tegen te gaan. Langs de sloot aan de voet van de noordbult hebben we met een paar
NJN’ers wilgen en elzen teruggezet om de zuidhelling zonnig te houden; de takken hebben we gebruikt
om een ringslangen-broedhoop op te bouwen.
Monitoring. Net als in voorgaande jaren hebben we
weer geïnventariseerd op nachtvlinders, muizen en
broedvogels. Bosmuizen nemen nog steeds toe, en
dit jaar zijn er enorme aantallen woelmuizen
(veldmuis, aardmuis, rosse woelmuis). Inmiddels
herbergt het voedselbos 25 soorten broedvogels, in
totaal 88 broedparen (o.a. 14 paar winterkoning, 11
paar grasmus, 3 paar roodborsttapuit, 1 paar
blauwborst).
Onderzoek nachtvlinders
Met Systske de Waart is begonnen aan een
vergelijking tussen de vliegende insecten in het voedselbos en een gemaaid weiland in de omgeving, op
basis van malaisevallen. We willen hier een langlopend onderzoek van maken waarvan de gegevens t.z.t.
op de website beschikbaar komen.

Eind maart hebben we de poelen bekeken op amfibieën. In beide poelen in het westperceel vonden we
15 kleine watersalamanders en ruim 5 groene kikkers; de nieuwe poel waren nog geen amfibieën te
zien. In de sloten vonden we veel (>10) gewone pad.
Andere leuke waarnemingen waren een koninginnenpage (23 juli) en regelmatig hermelijnen (in het
westperceel en op de noordbult). Een paar keer zijn we een egel tegengekomen op de zuidbult. Een niet
gekwantificeerde waarneming (JD & MS) is dat we dit jaar voor het eerst redelijke aantallen
zweefvliegen en andere insecten zagen langs de heggen.
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5. Jaarrekening
Toelichting jaarrekening. Door de bouw van het schuurtje lagen de lasten hoog dit jaar: de bouwkosten
waren 13.830,34 euro. De hoge lasten zie je vooral terug in de materiaalkosten op de jaarrekening. Aan
de kant van de baten vindt je in de jaarrekening behalve donaties ook de eerste verkennende
zelfplukabonnementen van restaurants en de eerste leveringen aan het Voedselcollectief Utrecht. De
opbrengsten uit de beginnende voedselproductie bedragen 206,50 euro.
Toelichting balans. De geschatte waarde van het schuurtje is 15.000 euro (opgenomen in de balans
hieronder). De kosten voor het bouwen (13.830,34 euro) lagen onder dit bedrag: omdat we zelf veel van
het werk hebben gedaan hebben we bespaard op arbeidskosten. Om de bouw mogelijk te maken
hebben we de langlopende schulden van lekkerlandgoed verder laten oplopen.
Het werkelijke kapitaal van de stichting bestaat uit het bodemleven en de bomen en planten van het
voedselbos. Dit valt buiten de balans: hoewel de waarde hiervan toeneemt over de jaren is deze moeilijk
in geld uit te drukken. De totale kosten van het plantgoed en zaaigoed tot nu toe zijn 17.454,31 euro.

Jaarrekening lekker landgoed
Baten
Inkomsten uit donaties
Inkomsten uit voedselproductie
Inkomsten uit aangeschreven fondsen
Totaal baten
Lasten
Aanschaf plantgoed en zaaigoed
Transport en materiaalkosten
Graafwerkzaamheden
Kennis en onderzoek
Kosten vrijwilligersactiviteiten
Vaste lasten; kosten KvK, website, bankrekening
Kosten vergunning schuurtje
Totaal lasten
Resultaat

2019
1.275,50
206,50
1.281,50

2018
292,50
5.000,00
5.292,50

1.932,87
13.953,96
79,86
70,95
90,89
218,36
517,20
16.346,89

3.547,79
1.105,58
2.855,60
144,45
7.653,42

-15.065,39

-2.360,92
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Balans 2019 Lekker landgoed, per 31-12-2019
Activa

2019

2018

Liquide middelen
Vaste activa: schuurtje

257,20
15.000,00

2.839,79
-

Totale activa

15.257,20

2.839,79

Eigen vermogen

-5.027,74

-4.445,15

Langlopende schulden

20.284,94

7.284,94

Totale passiva

15.257,20

2.839,79

Passiva

Gele kornoelje
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