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Jaarverslag 2020 – Lekker landgoed 

Stichting Lekker landgoed 

Maarten Schrama (voorzitter) 

Jan Degenaar (penningmeester, secretaris) 

Hindersteinlaan 7 

3451 EV Vleuten 

www.lekkerlandgoed.nl 

jan@lekkerlandgoed.nl 

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 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. 

Zelfoogst-abonnées en restaurants plukken de vruchten en halen lekkere ingrediënten uit het voedselbos. 

Daarnaast leveren we aan het Voedselcollectief Utrecht. Bezoekers van het voedselbos zonder 

abonnement mogen niet oogsten om mee te nemen, maar wel op bescheiden schaal wat proeven. 

 

Inhoud: 

1. Oogsten en bezoekers  p. 1 

2. Nieuwe aanplant  p. 4 

3. Onderhoud en monitoring p. 4 

4. Jaarrekening   p. 6  

 

1. Oogsten en bezoekers 

Oogsten. 2020 was het jaar van de eerste verkennende zelfoogsters. Hoewel de oogst qua gewicht nog 

beperkt was (figuur 1), was er al van alles te proeven (figuur 2). Het was het een mooi jaar om ervaring 

op te doen met zelfpluk. Behalve 9 zelfoogst-abonnees waren er drie restaurants die kwamen oogsten: 

Héron, Landhuis in de Stad, en een enkele keer Gasterij Wielrevelt. Kay heeft enkel gewassen geoogst 

voor de ontwikkeling van WOLF-voedselbosproducten. Daarnaast oogstten wij (vooral Maarten en Gerda) 

regelmatig voor het voedselcollectief Utrecht (VOKO). 

http://www.lekkerlandgoed.nl/
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Figuur 1. Het totaal oogstgewicht van de afgelopen jaren uit het bos. A) De geregistreerde 

opbrengst van 2020 is ongeveer 325 kilo. Dat is niets vergeleken met het niveau van reguliere 

landbouw, maar een deel van onze bomen begint natuurlijk pas net – of pas in de komende 

jaren – de eerste oogst op te leveren. B) Dezelfde gegevens op logaritmische schaal. Waar in de 

beginjaren (t/m vorig jaar) ongeveer een vertienvoudiging van de oogst plaatsvond is dat dit 

jaar iets minder dan 3 keer zoveel als in de vorige jaren. Voor de komende jaren verwachten we 

dat het groeitempo iets lager wordt; in 2021 verwachten we ongeveer een verdubbeling van de 

oogst.  
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Figuur 2. Afgelopen jaar (2020) is er van minstens 78 gewassen geoogst, 10 meer dan vorig jaar. De eerste 

diagram is alfabetisch geordend, met de procentuele bijdrage van de gewassen aan de totale oogst. In de 

onderste diagram is duidelijk te zien dat de oogst in 2020 (in kilo’s) gedomineerd wordt door mispels, 

kleinfruit (braam, framboos, zwarte bes), rabarber en vlierbloesem (de vijgen kwamen overwegend bij 

Maarten en Gerda uit de tuin dus deze horen eigenlijk niet in deze diagram thuis). Een goed deel van de 

oogst bestaat uit gewassen die individueel hooguit 1 procent van de totaaloogst innemen (in de onderste 

figuur gaat het om Canadese vlier en verder). 

 

Bezoekers. Door de coronapandemie hebben we dit jaar minder 

georganiseerd dan we van plan waren. We hadden bijvoorbeeld 

een oogstdag en proeverij willen combineren met muzikale 

inwijding van het amfitheater. Zulke essentiële gezelligheden 

hebben we uitgesteld tot voorjaar 2021. Wel zijn er weer ~ 10 

groepjes mensen langsgekomen met voedselbosplannen, om te 

kijken hoe wij een en ander aanpakken, om samen over praktische 

zaken na te denken en om over planten te roddelen. Voor onze 

bijdrage aan de cursus Haal voedsel uit het Bos (van The Plant) 

hebben we een rondleiding gegeven voor de camera, zodat de 

deelnemers aan de cursus vanuit huis toch een beetje een indruk 

konden krijgen van ons gebied. 

Qua reguliere bezoekers was het, net als in reguliere natuurgebieden, dit jaar drukker dan ooit. 

Regelmatig liepen er tientallen mensen tegelijk te genieten van de omgeving – vaak honderden per dag. 

Door een paar extra paden te maaien spreidden de mensen zich aardig over het gebied. Een klein deel 

van de bezoekers zorgde voor afval, wat wij met enig chagrijn zo snel mogelijk hebben opgeruimd; ook 

waren er enkele gevallen van moeskopperij. De overige bezoekers konden prima in het voedselbos; 

dankzij de toenemende begroeiing kunnen er aardig wat mensen rondlopen zonder dat het te druk 
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aanvoelt. Mede dankzij het afgenomen snelweg- en luchtverkeer was de beleving van het gebied beter 

dan ooit; lekkerlandgoed hoopt van harte dat het (vlieg)verkeer niet meer terug komt op het oude hoge 

niveau.  

 

2. Nieuwe aanplant 

Nieuwe aanwinsten. Aanwinsten van het plantseizoen eind 2020 waren onder andere een aantal rijen 

wilde mispels en wilde appels. We zijn enthousiast over de smaak van wilde mispels, frisser dan de 

vruchtselecties, en ze rijpen mooier af zodat je ze zo van de boom kunt gebruiken. Wilde appels zijn 

interessant voor de serieuzere sappen en ciders. Voor de bierbrouwers en de liefhebbers van verse 

scheuten hebben de hoeveelheid hop uitgebreid; bijkomend voordeel van deze planten is dat ze diep 

kunnen wortelen en zo de bodem verbeteren. Ook hebben we tientallen stekken van onze rode en zwarte 

bessen gemaakt. Van de landwinkel van de familie Goes (waar we afgelopen jaar een groot deel van onze 

munt aan geleverd hebben), hebben we mooie al wat oudere druivenstokken gekregen, vooral van het 

ras Vera. Een deel hiervan geeft schitterende dekking rond het amfitheater. 

Naast deze wat grotere aanplant – het bescheiden opschalen van gewassen binnen het voedselbos – blijft 

er natuurlijk ruimte om het assortiment uit te breiden met kleine aantallen van nieuwe interessante 

gewassen. Zo hebben we ons assortiment o.a. met monnikspeper, spice bush en berberis aangevuld. Van 

Jelle Tienstra kregen we een interessante druivensoort (Vitis aestevalis) die hij had opgekweekt uit zaad, 

en we hebben nu ook een aantal individuen van de merkwaardige Japanse en Chinese knoptaxus– het zal 

nog een jaar of 15 duren voordat we de pruimen van deze boom kunnen oogsten. 

Herplantingen. De combinatie van de natte bodem in de winter en late nachtvorsten gevolgd door een 

warme zomer heeft een aantal jonge bomen de das omgedaan. We hebben vooral wat olijfwilgen, 

persimoenen, en enkele morellen en moerbeien moeten herplanten. Vooral bij op pot gekweekte planten 

voegen we nu een paar scheppen zand toe om uitdrogende scheuren in de bodem te voorkomen. Op de 

’s winters nattere delen zetten we de nieuwe aanplant in een bultje zodat de bomen niet verzuipen. 

 

3. Onderhoud en monitoring 

Onderhoud. Qua onderhoud zijn er weinig 

bijzonderheden. We hebben iets meer paden gemaaid 

dan in eerdere jaren, zodat de toegenemende 

aantallen bezoekers zich beter over het gebied 

spreidden. Met een aantal enthousiastelingen hebben 

we weer een deel van de elzensingels teruggezet en de 

takken versleept tot geschikte houtstapels voor diverse 

wilde dieren – dank daarvoor! Op enkele plaatsen 

hebben we het gras gemaait om bloemrijk grasland te 

bevorden; deelnemers aan het internationale 

zomerkamp van Emmaus Haarzuilens hielpen het gras 

verplaatsen.  

Grote ratelaar doet het goed langs de 

slootkanten. 



5 
 

  

Biodiversiteit. De meest opvallende ontwikkeling van 

2020 was de toename van wilde bijen vergeleken met 

voorgaande jaren. We hebben hier geen kwantitatieve 

gegevens van maar zeker in het voorjaar vonden we 

grote aantallen hommels en andere wilde bijen. Deze 

vlogen veel op bessen, frambozen, hondsdraf en wilgen, 

vooral rond de oudere delen van het voedselbos (de 

bulten; bij de nieuwere houtwal waren nog veel minder 

wilde bijen te winden). Ook andere soorten profiteren 

van de toename van bijen. Terwijl we in heel 2019 nog 

slechts 1 of 2 gewone wolzwevers (Bombilius major) 

vonden, zagen we in 2020 vele tientallen van deze 

elegante beesten, die opgroeien in nesten van 

zandbijen.  

 

De toename van de biodiversiteit laat zich goed illustreren met de veranderingen van de broedvogels 

(figuur 3). Opvallende nieuwkomers van 2020 waren zwartkop, gaai en rietzanger. Nijlganzen hebben 

gebruik gemaakt van de torenvalkenkasten; in een van de kasten hebben torenvalken de plek weer 

overgenomen. 

 

Een leuke waarneming was bezoek van een bosuil – na kerkuil, ransuil en velduil al de vierde uilensoort in 

het voedselbos (nog geen broedparen). 

 

Vosje (Andrena fulfa) op bloeidende 

bessenstruik. 
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Figuur 3. Aantalsontwikkeling broedvogels. A) aantal paren broedvogels; B) soorten broedvogels. 

 

4. Jaarrekening 

Toelichting jaarrekening. De opbrengsten uit voedselproductie was 2.185,56 euro. Voor het grootste 

deel bestaan deze inkomsten uit betaling van abonnementen: 800,- euro van zelfplukkers; 600,- euro 

van de restaurants. Leveringen aan het VOKO leverde 647,25 euro op (16 kleinschalige leveringen van 

gemiddeld zo’n 40 euro). Overige leveringen, aan landwinkel Goes, waren goed voor 138,31 euro. 

Naast de inkomsten uit abonnementen en oogst hebben we in totaal 3.350,- euro aan donaties 

ontvangen. Een deel hiervan was van particulieren, en we hebben 2500,- euro ontvangen van stichting 

Emmaus Haarzuilens. De bijdrage van Emmaus Haarzuilens maakte het mogelijk om een maandelijkse 

vergoeding voor de werkzaamheden toe te kennen aan Jan Degenaar (zie de lasten). 

Stichting lekkerlandgoed werkt zonder structurele (landbouw)subsidies – dit in tegenstelling tot de 

meeste agrarische bedrijven. Wel hebben we financiële ondersteuning aangevraagd voor eenmalige 

bijdragen aan de ontwikkeling van een levend landschap. In 2018 hebben we fondsen aangeschreven en 

toezeggingen ontvangen voor de ontwikkeling van een amfibieënpoel met amfitheater. De kosten 

hiervoor zijn in 2018 en 2019 gemaakt. Dit jaar ontvingen we hiervoor een bijdrage van 2500,- euro van 

stichting Elise Mathilde en 1500,- euro van het K.F. Heinfonds. 

Ook dit jaar weer hebben we plant- en zaaigoed gekocht om het voedselbos verder te ontwikkelen. De 

kosten hiervoor waren 1.785,49 euro. 

Toelichting balans. Bij de vaste activa op de balans staat sinds vorig jaar het schuurtje. Onze 

gebruiksovereenkomst met de grondeigenaar Natuurmonumenten loopt tot het jaar 2042. Voor het einde 

van deze periode willen we het schuurtje afgeschreven hebben; dit bereiken we door jaarlijks 1000,- euro 

af te schrijven voor het schuurtje. 

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 gaan we niet 

proberen deze in geld uit te drukken. De totale besteding aan plantgoed en zaaigoed sinds 2015 is 

19.239,80 euro. 
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Vooruitblik. Komend jaar – en komende jaren – verwachten we dat de inkomsten uit voedselproductie 

verder toenemen. We kunnen meer zelfoogst-abonnees van oogst voorzien en met de toename van de 

oogsten kunnen we op termijn ook meer leveren aan het VOKO en andere partijen. 

Hoewel de inkomsten dit jaar al hoger waren dan de uitgaven ligt het eigen vermogen van de stichting 

nog steeds onder nul. Dit verontrust ons niet. Gezien de stijgende inkomsten uit voedselproductie, en 

omdat de grootste uitgaven voorlopig gedaan zijn, is te verwachten dat de stichting komende jaren enig 

eigen vermogen op gaat bouwen om eventuele tegenslagen te doorstaan; op de wat langere termijn 

zouden ook projecten buiten voedselbos Haarzuilens mogelijk kunnen worden.  

 

Jaarrekening lekker landgoed 2020  

   

Baten 2020 2019 

Inkomsten uit voedselproducie  €      2.185,56   -  

Inkomsten uit donaties  €      3.350,00   €       1.281,50  

Inkomsten uit aangeschreven fondsen  €      4.000,00   -  

Totaal baten  €      9.535,56                     €       1.281,50  

   

Lasten    
Aanschaf plantgoed en zaaigoed  €      1.785,49   €       1.932,87  

Transport en materiaalkosten  €      1.135,69   €     13.953,96  

Graafwerkzaamheden  €          139,15   €             79,86  

Kennis en onderzoek -  €             70,95  

Kosten vrijwilligersactiviteiten  €            20,00   €             90,89  

Kosten vergoeding (zakgeld JD)  €      2.000,00  - 
Vaste lasten; kosten KvK, website, 
bankrekening  €          186,50   €           150,05  

Kosten vergunning schuurtje -  €           517,20  

Afschrijving schuurtje  €      1.000,00   -  

Totaal lasten  €      6.266,83   €     16.795,78  

   

Resultaat  €      3.268,73   €  -15.514,28 
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Balans 2020 lekker landgoed, per 31-12-2020 
 

Activa 2020 2019 

      

Liquide middelen  €      4.594,24   €           325,51  

Vaste activa: schuurtje  €    14.000,00   €     15.000,00  

Totale activa  €    18.594,24   €     15.325,51  

      

      

Passiva    

      

Eigen vermogen  €    -1.690,70  €     -4.959,43 

Langlopende schulden   €    20.284,94   €     20.284,94  

Totale passiva  €   18.594,24   €     15.325,51  
 

 

 

 

 


