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Nieuw ruiterpad langs de Treekerweg | foto: Maaike van Heek-Mojet
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We kijken met elkaar terug op een veelbewogen 2021. 
Het COVID-19 virus bleef de maatschappij in zijn 
greep houden. Soms werden de coronamaatregelen 
versoepeld, dan weer aangescherpt. Het vergde veel 
van ons aller flexibiliteit. In dankbaarheid constateren 
we dat het Landgoed in belangrijke mate voor rust en 
ontspanning zorgt in de levens van velen, te paard, 
wandelend of op de fiets. Onze toezichthouders Henk 
Ketelaar en Robert de Graaf verdienen een bijzonder 
woord van dank. Met het almaar groeiend aantal 
bezoekers nam hun werkdruk aanzienlijk toe. Met 
vriendelijkheid, duidelijkheid en de ervaringen uit 
2020 hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het in goede banen leiden van de toegenomen 
recreatiedruk op het Landgoed. 

We zouden ons kunnen voorstellen dat de natuur 
schade heeft ondervonden van de vele bezoekers,
maar dat is gelukkig niet het geval. In dit jaarbericht 
geeft onze gewaardeerde ‘huisecoloog’ Wim Knol 

tekst en uitleg: niet alleen de mens blijkt flexibel, de 
natuur blijkt dat ook. De verdroging ten gevolge van 
klimaatverandering vormt een grotere bedreiging 
voor de natuur. Evenals andere natuurbeherende 
organisaties maken ook wij ons zorgen over de 
verdroging. De staat van de bossen en vooral de 
natuurlijke verjonging daarin bevestigen deze zorgen. 
Onze beheerder Martin Nolsen en zijn team van 
medewerkers volgen de ontwikkelingen in de bossen 
op de voet. Gezamenlijk kijken we naar nieuwe tech--
nieken in het bosbeheer en zoeken we naar oplos-
singen voor de lange(re) termijn.

Ook de ontwikkeling van nieuwe natuur heeft onze 
aandacht. In 2021 is een voormalig landbouwperceel 
op ’t Waswater in Leusden omgevormd en heringericht 
tot natuurgebied. Deze natuurontwikkeling is voor het 
eerst mogelijk gemaakt met een substantiële bijdrage 
uit de opbrengsten van de MTB-vignetten. 
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Vo o r w o o r d

Va n b e s t u u r e n c o m m I s s a r I s s e n

V.l.n.r. Wilbert Nijlant (rentmeester-adviseur) met de Raad van Bestuur: Carel Quarles van Ufford, Marina de Kanter en 
Willem Schimmelpenninck van der Oije | foto: Maaike van Heek-Mojet
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Een andere grote ‘uitdaging’ waarvoor we ons gesteld 
zien, is de transitie in de landbouw op het Landgoed. 
Landelijk krijgen de intensieve veehouderij en de 
stikstofproblematiek veel aandacht. Wij ervaren de 
praktijk op Den Treek-Henschoten. In dit jaarbericht 
vertellen Jan en Lisanne Oskam, eigenaren van het 
melkveebedrijf op de boerderij ‘Wellom’, en Treeker 
bestuurder Carel Quarles openhartig over de kansen,
 bedreigingen en uitdagingen bij het toekomstbestendig 
maken van de Treeker landbouw. 

Het Landgoed werd in 2021 de mogelijkheid geboden 
om de manege aan de Waterlooweg in Leusden te 
verwerven. De manege grenst aan het Landgoed 
en kon direct onderdak bieden aan de Rijvereniging 
Marcroix.

Een bijzonder woord van dank voor onze Treeker 
vrijwilligersploeg. Iedere woensdag werken zij met 
verve in het onderhoud van de natuur en het land-
schap op Den Treek-Henschoten. Ook van hen werd 
in 2021 flink wat flexibiliteit gevraagd. Er kon een tijd 
niet gewerkt worden vanwege de coronamaatregelen, 
maar de groep bleef grotendeels bij elkaar; in 
afwachting van betere tijden die gelukkig kwamen. 

Al met al zijn er weer flink wat klussen geklaard onder 
de bezielende begeleiding van Treeker voorman 
John van Gulik.

Het team van Treeker medewerkers is uitgebreid 
met de komst van algemeen medewerker Mike van 
Dijen. Binnen de raad van bestuur en de raad van 
commissarissen deden zich enkele wisselingen voor 
ten gevolge van het aflopen van de ambtstermijn. 
Familieleden vervullen namelijk maximaal acht jaar 
hun functie binnen het bestuur van de vennootschap. 
Willem Schimmelpenninck maakte de overstap 
van de raad van commissarissen naar de raad 
van bestuur. Hij volgde Sander Haken op die 
nu als adviseur de organisatie en het team van 
Treeker medewerkers ondersteunt. De raad van 
commissarissen is uitgebreid met de komst van twee 
nieuwe familieleden-commissarissen, Annemarie de 
Beaufort en Huib de Kanter.

Aan allen die zich in 2021 hebben ingezet voor het 
Landgoed betuigen wij onze grote dank. De 
betrokkenheid van onze medewerkers, rentmeesters-
kantoor ’t Schoutenhuis, de vrijwilligers en onze eigen 
achterban van familieleden draagt ons Landgoed.

Raad van Commissarissen v.l.n.r. Christiaan de Beaufort, Arnoud de Beaufort, Annemarie de Beaufort, 
Floris van Asbeck, Huib de Kanter, Willemina van der Goes-Petter | Maaike van Heek-Mojet



gekocht en aangeplant. Gekozen is voor de grove 
den, hemlockspar en eik. Deze toekomstbestendige 
bomen overleven beter in droge tijden, slaan sneller 
aan in armere grond en zijn geschikt voor de 
bosbouwactiviteiten op het Landgoed. 

Stichting Zen.nl Amersfoort kwam in actie en gaf het 
Landgoed in 2021 een heel bijzonder cadeau: twee 
cursisten van Zen.nl maakten zich zorgen over de 
klimaatverandering en startten een inzamelingsactie 
om bomen te planten op enkele percelen die waren 
getroffen door de letterzetterplaag. Het Landgoed 
stelde 2,5 hectare grond ter beschikking. Zen.nl 
heeft met hulp van vele vrijwilligers 1500 bomen 
op dit perceel geplant; van tamme kastanje tot 
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de staat Van de bossen en 
lanen
Na de grootschalige letterzetterplaag in 2019 zijn 
grote percelen bos gereed gemaakt voor natuurlijke 
verjonging. Helaas vallen de resultaten van deze 
natuurlijke verjonging enigszins tegen. De oorzaken 
hiervan zijn voornamelijk de twee extreem droge 
zomers van 2019 en 2020. Door waterschaarste 
heeft de bosontwikkeling bijna stilgestaan, er was 
nauwelijks bijgroei (toename van de diktegroei van 
de stam van de boom) te zien. Maar ook de 
natuurlijke verjonging kwam nauwelijks op gang op 
de 35 hectare bos dat gekapt moest worden. De 
Boswet schrijft voor dat de natuurlijke verjonging 
maximaal drie jaar na de houtkap zichtbaar moet zijn, 
dat kan zijn in de vorm van natuurlijke verjonging of in 
de vorm van aanplant. Daarom zijn er jonge bomen 

on t w I k k e l I n g e n o p h e t la n d g o e d

In g e s p r e k m e t l a n d g o e d b e h e e r d e r ma r t I n no l s e n

De plantdag van stichting Zen.nl | foto: Evert Jan Kema
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boomhazelaar, van esdoorn, linde en walnoot tot 
wintereik. Het Landgoed is Zen.nl zeer erkentelijk 
voor dit mooie, positief geladen project. 

Als we de beeldbepalende lanen op het Landgoed 
willen behouden, zullen we ze moeten verjongen 
omdat de laanbomen na verloop van vele jaren kaal 
worden. Daarom worden jaarlijks een of meerdere 
lanen opnieuw aangeplant opdat toekomstige 
generaties ook van de Treeker lanen kunnen 
genieten. In 2021 was een 120 jaar oude laan aan de 
Ooievaarshorsterweg in Leusden aan de beurt. Met 
hulp van de Treeker vrijwilligers is deze laan opnieuw 
aangeplant. Er is gekozen voor lindebomen omdat 
deze boomsoort klimaatbestendig is en waardevol 
voor allerlei insecten.

houtoogst
Als de groei van de bomen tegenvalt, valt ook de 
houtoogst tegen. De bossen kampten met droogte 
en stonden in de overlevingsstand. Om de bossen de 
kans te geven om te herstellen, is besloten om in het 

winterseizoen 2020-2021 geen hout te oogsten en de 
oogst door te schuiven naar het winterseizoen 2021-
2022. Toch viel opnieuw de houtopbrengst wederom 
tegen in vergelijking met andere jaren. 
Veel lariksen hebben de droogte ook niet overleefd. 
Met het oog op de veiligheid zijn deze dode bomen 
in het winterseizoen 2021-2022 gekapt. Nu is het 
afwachten of de natuurlijke verjonging bij deze 
boomsoort meer succes heeft.

Ook de Treeker lanen hadden het zwaar. Wanneer 
de veiligheid in het geding kwam, moesten deze oude 
laanbomen worden gekapt. Dit hout wordt meestal 
als brandhout verkocht aan particulieren, hiervoor 
bestaat veel belangstelling. Bij de toedeling van 
het beschikbare brandhout krijgen de opwonenden 
voorrang boven de omwonenden. De particuliere 
afnemers betalen een kleine vergoeding voor het 
hout, dat zij op eigen gelegenheid uit de bossen 
halen en verzagen.

Houtoogst | foto: Rob Gerritsen



de recreatIe In 2021
De aanhoudende coronacrisis zorgde ook in 
2021 voor veel extra bezoekers in de bossen. Het 
Landgoed bleef een populaire buitenbestemming om 
te onthaasten en te ontspannen. 

Helaas konden in 2021 voor het tweede jaar op rij 
geen Treeker publiekswandelingen georganiseerd 
worden door de Treeker vrijwilligers. Wel is een 
derde themawandeling ontwikkeld die op eigen 
gelegenheid gemaakt kan worden. Deze wandeling 
van ongeveer 5,5 km start bij de parkeerplaats 
aan de Waterlooweg te Leusden en voert langs ‘t 
Langeveen, ‘t Waschwater, de Ringheuvels en ‘t 
Vogelwater. De GPX-route, de routekaart 

en achtergrondinformatie zijn te vinden op de 
website van het Landgoed onder het menukopje ‘Uw 
bezoek’. De Heuvelrug Erfgoed Pas heeft financieel 
bijgedragen aan de ontwikkeling van deze wandeling.

De twee op het Landgoed aangelegde MTB-routes 
blijken geliefd bij mountainbikend Nederland. Uit de 
regio, maar ook uit de rest van het land komen MTB-
liefhebbers de routes ontdekken. Met de opbrengst 
uit de verkoop van de MBT-routevignetten worden 
de routes onderhouden en worden onder andere 
natuurontwikkelingsprojecten op het Landgoed 
gefinancierd. 
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IJspret op ‘t Vogelwater | foto: Robert de Graaf

Paardrijden langs ‘t Vogelwater | foto: Rob Gerritsen
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banken ter nagedachtenIs
Verspreid over het Landgoed staan er kastanjehouten 
banken op bijzondere locaties, zodat bezoekers daar 
zittend kunnen genieten van het uitzicht. De banken 
worden bekostigd uit de opbrengsten van de Treeker 
publiekswandelingen of ze worden geschonken door 
bezoekers ter nagedachtenis aan een overleden 
dierbare. Wanneer er banken aan vervanging toe 
zijn, wordt een beroep gedaan op schenking. De 
belangstelling hiervoor is groeiende. Na ontvangst 
van de schenking organiseert het Landgoed de 
aanschaf van de bank. De plaatsing ervan wordt 
samen met de schenkende familie gedaan. Meestal 
wordt de bank voorzien van een kleine gedenkplaat. 

Een persoonlijke gedenkplek voor de nabestaanden 
met een prachtig uitzicht.

natuurontwIkkelIng op 
‘t waswater
De voormalige landbouwgronden van ‘t Waswater 
langs de Waterlooweg in Leusden, zijn in 2021 
omgevormd en heringericht tot natuurgebied. Diverse 
maatregelen in deze ontwikkeling maken de natuur 
aantrekkelijker. Deze natuurontwikkeling is mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
€ 50.000,- uit de opbrengsten van de MTB-vignetten.
Er zijn schuil- en broedgelegenheden aangelegd als 

Kastanjehouten banken op het Landgoed | foto: Maaike van Heek-Mojet

Nieuwe natuur op ‘t Waswater | foto: Maaike van Heek-Mojet



stimulans voor de biodiversiteit. De aangelegde 
poelen zijn een goede habitat voor ringslangen, 
kikkers, salamanders, libellen en andere waterdieren. 
Daarnaast vormen ze een geschikte drinkplaats voor 
reeën. De natuurvriendelijke oevers, struweelbosjes 
en de moerasplek zijn waardevol voor vlinders 
en zeldzame planten. Maar ook als trekroutes of 
tijdelijke verblijfplaats voor hazen, dassen, reeën, 
amfibieën en insecten. Vanaf het bankje langs de 
Waterlooweg in Leusden is het voorlopige resultaat 
te bekijken.

nIeuwe medewerker
Mike van Dijen (23) deed zijn afstudeerstage bij het 
Landgoed. Na het afronden van zijn opleiding bij 
Helicon in Velp werkt hij nu als fulltime medewerker 
in het groenonderhoud en ondersteunt hij 
bouwprojecten.

een huIs Van treeker douglas
Treeker hout is in trek. Als brandhout maar ook als 

duurzaam bouwmateriaal. Het Landgoed ontving in 
2021 een uitzonderlijk verzoek van een familielid-
aandeelhouder: “Kan ik Treeker hout kopen, want ik 
ga een huis bouwen.”
Nadat de Treeker bomen waren uitgezocht en 
opgemeten, is het hout verzaagd in een houtzagerij 
in Drenthe en gebruikt voor de bouw van een nieuw 
huis aan de Vecht. 

opstallen nIeuws
De coronacrisis veranderde niets aan de almaar 
groeiende belangstelling om te wonen op het 
Landgoed. In 2021 zijn vijf opstallen van eigenaar 
gewisseld. De kavels van deze opstallen worden met 
recht van erfpacht door het Landgoed aan de nieuwe 
opstaleigenaren ter beschikking gesteld.
Voorts heeft het Landgoed in 2021 Manege De 
Treekhoeve aan de Doornseweg in Leusden 
aangekocht. De manege grenst aan de gronden van 
het Landgoed. Militair Ruitersport Centrum Marcroix 
is de nieuwe exploitant. 
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Het Treeker team van medewerkers, v.l.n.r.: Nando Liklikuwata, Henk Ketelaar, Martin Nolsen, Mike van 
Dijen, John van Gulik en Sander Haken. Robert de Graaf ontbreekt op de foto | foto: Rob Gerritsen
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Van werkschuur naar 
multIfunctIoneel gebouw
Tegenover het Landgoedkantoor staat de werkschuur 
van het Landgoed. In 2021 is deze schuur grotendeels 
gerenoveerd tot een multifunctioneel gebouw. Naast 
een werkplaats voor de medewerkers en een zolder 
voor opslag, is er een nieuwe ontvangstruimte met 
aangrenzende keuken gerealiseerd. In de nabije 
toekomst kunnen hier groepsexcursies gehouden 
worden, maar ook het bestuur kan haar gasten 
ontvangen. Tevens wordt het multifunctionele 
gebouw het nieuwe onderkomen van de Treeker 
vrijwilligers, die hier op de wekelijkse werkdag kunnen 
verzamelen. Naar verwachting kan het gebouw in het 
najaar van 2022 in gebruik genomen worden.

berIchten uIt het Veld
door henk ketelaar 
Toezichthouder en flora- en faunabeheerder Henk 
Ketelaar observeert door het jaar heen allerlei 

bijzondere flora en fauna op het Landgoed. In deze 
editie vertelt hij over de oehoe.

In een eerdere editie van het Treeker jaarbericht zijn 
de op het Landgoed voorkomende uilensoorten al 
eens besproken: de bosuil, de kerkuil en de ransuil. 
In 2021 zag ik tot mijn verwondering tot twee keer toe 
een zeldzame uilensoort die ik hier nog niet eerder 
had gesignaleerd: de oehoe. 

De eerste waarneming was op een kruising van 
hoofdwegen waar hij ‘s avonds in de schemering 
in volledige stilte langs mij heen vloog. Het was 
indrukwekkend, met zijn enorme vleugelwijdte. 
De tweede waarneming was ook in de avond. Zoals 
wel vaker gebeurt, was ik tijdens de schemering nog 
in het veld toen ik de oehoe hoorde roepen. 

Langzaam liep ik in de richting van het geluid en trof 
hem aan, zittend op een tak boven het bospad van 
een beukenlaan. 

Het multifunctionele gebouw aan de Treekerweg in Leusden | foto: Maaike van Heek-Mojet
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De oehoe is de grootste uilensoort in Nederland. 
Zittend is deze uil zo’n 65 cm hoog en heeft een 
vleugelspanwijdte van ongeveer 1,60 meter. De 
oehoe is een echte jager. Hij leeft van prooidieren 
zoals muizen, ratten, konijnen en jonge hazen, maar 
ook vogels staat op het menu. 

Daar waar mogelijk broeden zij graag in holtes, 
steengroeven, rotswanden en hoog in bomen. De 
paartijd van de oehoe vindt plaats in februari.

Het legsel bestaat uit één tot drie eieren en de 
broedtijd duurt ongeveer 35 dagen. De jongen 
blijven ongeveer tien weken op het nest voordat zij 
uitvliegen. 

Of de oehoe op het Landgoed blijft, valt nog te 
bezien maar voor mij waren het twee prachtige 
waarnemingen. 

De oehoe met haar jong | foto: Jerry de Blok

De oehoe | foto: Steven van Verre
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In de periode 1950-2016 zijn zes op de zeven land-
bouwbedrijven verdwenen, de blijvers zijn flink groter 
geworden. In 1950 had een doorsnee landbouwbe-
drijf 5,7 hectare, inmiddels is dit 32,4 hectare. Ook 
het aantal dieren per bedrijf steeg in rap tempo. Het 
gemiddeld aantal runderen per rundveebedrijf steeg 
van 13 tot bijna 160 dieren, zo meldt het CBS.

De Volkskrant schreef in augustus 2021:
“Je zou zeggen dat boeren die hun bedrijf wil-
len verduurzamen en banken die met dit streven 
sympathiseren, elkaar wel weten te vinden. Vaak 
staat de macht der gewoonte echter tussen hen 
in. Productieverhoging was tenslotte decennialang 
het adagium van de Nederlandse boeren en hun 
financiers. Hun (zwaar gesubsidieerde) inspannin-
gen hebben ertoe geleid dat Nederland, na de VS, 

de tweede voedselexporteur ter wereld is en dat 
Nederlandse consumenten hun melk, boter, kaas en 
eieren tegen bodemprijzen kunnen inslaan. 
Verduurzaming van de landbouw vereist een breuk 
met de logica van het productiesysteem. Op alle 
niveaus. De boeren moeten tot een andere weging 
komen van bedrijfs- en ecologische belangen. De 
consumenten moeten worden verlost van hun ver-
slaving aan goedkope producten. De banken die 
de naoorlogse agrarische revolutie hebben gefaci-
liteerd, zouden die rol ook op zich moeten nemen 
bij de tweede agrarische revolutie, die eigenlijk een 
contrarevolutie is: het terugdraaien van de wetmatige 
schaalvergroting….”

De cijfers van het CBS laten de schaalvergroting 
zien. De Volkskrant scherpt de messen en legt ze 

Landbouwgebied ‘t Heetveld’ | foto: Maaike van Heek-Mojet
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op z o e k n a a r h e t g e z a m e n l I j k b e l a n g I n 
d e tr e e k e r l a n d b o u w

In gesprek met het echtpaar jan en lIsanne oskam Van 
melkVeebedrIjf ‘wellom’ en bestuurder carel Quarles
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ter discussie op tafel. En dan is er de praktijk op een 
particulier landgoed in het midden van het land. Jan 
en Lisanne Oskam, eigenaren van het melkveebe-
drijf op de boerderij ‘Wellom’, en Treeker bestuurder 
Carel Quarles praten over de kansen, bedreigingen 
en uitdagingen in het toekomstbestendig maken van 
de Treeker landbouw.

Ten tijde van dit interview (maart 2022) is Rusland 
buurland Oekraïne binnengevallen en staan door 
deze oorlog de wereldwijde voedselproductie en 
economie onder grote druk. 

Lisanne: “Verandering is van alle tijden. Alles is 
continu in beweging. Wat je nu weet of ziet kan 
morgen alweer anders zijn, vooral in deze tijd. De 
huidige situatie is zorgelijk: de enorme prijsstijgingen 
van veevoer, zaden en van producten in vele andere 
sectoren moeten opgevangen worden. Je gaat dan in 
je bedrijfsvoering kijken welke gewassen er gezaaid 
moeten worden voor het hoogst mogelijke rendement 
in veevoer. De melkprijs is nu weliswaar redelijk, 
maar voor hoelang? Kosten en rendement staan flink 
onder druk. Dat zijn de zorgen van vandaag en 
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morgen. Maar er zijn ook grote zorgen over de 
langere termijn.”

Jan: “De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd 
in zonne-energie, in jongvee en in de modernisering 
van onze bedrijfsvoering, maar de ontwikkelingen 
in onze sector blijven elkaar in rap tempo opvolgen. 
Nu worden we als sector geconfronteerd met de 
stikstofproblematiek. Dat hadden we tien jaar geleden 
niet kunnen bedenken. De lange termijn vraagt om 
visie, innovatie en veerkracht. Agroforestry1 is hip en 
zeker een idee om nader te bekijken. De ontwikkeling 
van dit soort plannen kosten echter tijd en geld, veel 
geld. Beiden ontbreken omdat we de kop boven 
water moeten houden.” 

Carel: “Het Landgoed wil met raad, daad en geld 
participeren in de ontwikkeling van nieuwe toekomst-
perspectieven en samen met de boeren kijken hoe 
de ideeën inpasbaar zijn binnen de samenwerking 
en in het landschap. Vanuit de overheden zijn er 
in de afgelopen jaren al diverse initiatieven opge-
start waarin boeren worden gestimuleerd in het 
zoeken naar alternatieve bedrijfs-activiteiten, zoals 

V.l.n.r. Lisanne Oskam, Carel Quarles en Jan Oskam’ | foto: Maaike van Heek-Mojet
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natuurbeheer. Het ‘Groene Contour-plan’ van de 
provincie Utrecht is zo’n initiatief.”

Lisanne: “De provincie stelde de vraag aan boeren 
en terreineigenaren hoe zij de grond agrarisch 
kunnen houden en tegelijkertijd inrichten als natuur. 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft de 
provincie het project ‘De Groene Contour’ gestart.” 
Onder leiding van ‘Natuur en Milieu Utrecht’ zijn Jan 
en Lisanne en het bestuur van het Landgoed om de 
tafel gegaan met onder andere LTO en adviseurs. 
“Om te weten waar we financieel over praten, hebben 
Jan en ik eerst een nulmeting laten doen, waarin ver-
schillende scenario’s zijn doorgerekend: wat gebeurt 
er als je op de huidige voet verdergaat? Wat gebeurt 
er als je naar één koe per hectare gaat? En wat 
gebeurt er als je biologisch gaat boeren? Daar kwam 
uit dat één koe per hectare onmogelijk rendabel kan 
zijn, want dan moet je leven van de opbrengst van 45 
koeien, terwijl we er nu 104 hebben. Dat besef was 
belangrijk in het hele proces want daarmee kwam 
ook bij alle partijen de bewustwording dat er andere 
verdienmodellen zullen moeten komen.” 

Jan: “Daarop ontstond de discussie wat dan die 
andere verdienmodellen zouden moeten zijn. In de 
coronatijd maakten Lisanne en ik een ambitieplan, 

dat was een lastige opgave. Vragen als ‘Wat wil je 
met je bedrijfsvoering, waar word je blij van?’ en ‘Wat 
zou een goede kans van slagen hebben op de lange 
termijn?’, komen dan voorbij. Corona kwam ons in 
die zin goed uit; de ruis van andere partijen viel weg. 
We konden ons goed focussen.” 

“Het boeren ondernemerschap staat altijd centraal bij 
alles wat we doen. Een zak geld, ofwel van subsidie 
leven, hoort daar wat ons betreft niet bij. We kwamen 
erop uit dat we een proefbedrijf willen zijn, waar 
allerlei ontwikkelingen worden getest en waar het 
publiek wordt voorgelicht over deze ontwikkelingen 
en over het boerenbedrijf in het algemeen.
Dan staat in ons ambitieplan dat we wellicht biolo-
gisch willen boeren. We zitten hier op een historische 
locatie die zich bij uitstek leent voor een assortiment 
met een bijzonder verhaal en met een sterk merk 
zoals dat van Den Treek-Henschoten. Maar hier 
komt een belangrijk stuk marketing en logistiek bij 
kijken waar wij onvoldoende kennis over hebben. 
Een samenwerking met het Landgoed en met andere 
boeren op het Landgoed kan wellicht uitkomst bie-
den.” 

“Verder hebben we nog gekeken naar het in de pacht 
nemen van bosgrond. Het Landgoed staat hier op 

Melkveebedrijf ‘Wellom’ | foto: Rob Gerritsen
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zich welwillend tegenover. Je kunt natuur combine-
ren met agrarische activiteiten zonder dat dit elkaar 
hoeft te bijten. Het houden van bosvarkens is zo’n 
activiteit. Ook voor projecten in de zorg staan we 
open, maar al deze ideeën blijven wel ondergeschikt 
aan onze hoofdactiviteit: het melkveebedrijf.” 

Carel: “Met zo’n ambitieplan zijn we de ontwikkelingen 
rondom de stikstofproblematiek een stap voor. Op 
dit moment worden er stikstofreductiemaatregelen 
getroffen op boerenbedrijven die gelegen zijn in 
Natura 2000-gebieden. Daarna is de stap naar 
de boerenbedrijven in de rest van Nederland snel 
gemaakt. Als we de bedrijfsvoering voor die tijd al 
hebben aangepast, dan is er voldoende veerkracht 
om de stikstofmaatregelen te doorstaan. Als de stip 
op de horizon en de richting ernaartoe duidelijk zijn, 
dan gaan we kijken hoe we dat doel en die richting 
kunnen verwezenlijken. Daar moet het Landgoed in 
bewegen, maar ook de politiek en de boer.”

Lisanne: “Jan kan goed boeren en ik kan goed 
organiseren. We kunnen elkaar versterken in de 
verbreding van de verdienmodellen in het bedrijf. Nu 
werk ik ook nog buiten het bedrijf, wat de broodnodige 
extra inkomsten biedt, maar eigenlijk wil je de krachten 
bundelen binnen je eigen onderneming en wellicht 

zelfs met de andere Treeker melkveebedrijven en 
met het Landgoed. Je zou ook kunnen nadenken 
over de mogelijkheden van een Treeker coöperatie. 
Het Landgoed heeft al een sterk merk waarop we 
zouden kunnen meeliften. Maar al in het denkproces 
blijkt de uitvoering de bottleneck. Wie gaat de kar 
trekken? We zullen met elkaar moeten sparren over 
de mogelijkheden en over de onmogelijkheden van 
zo’n samenwerking.” 

Carel: “Of het nu een insectenkwekerij of een coöpe-
ratie is, het Landgoed denkt als partner graag met de 
boerenbedrijven mee. We kunnen bijdragen aan 
bijvoorbeeld de vormgeving van een samenwerking, 
aan de daaropvolgende processen, aan de organi-
satie, maar ook aan de gesprekken met de gemeen-
telijke en provinciale politiek. Het ondernemen zelf 
laat het Landgoed over aan de ondernemers, de boe-
renbedrijven. Zij zullen deze kar zelf moeten trekken. 
Ook hier geldt weer dat eerst het idee en het enthou-
siasme op tafel moeten komen, zodat we met elkaar 
een vertrekpunt hebben en ook een bestemming.”

“Met de opgedane kennis uit het project ‘De Groene 
Contour’ en met het ambitieplan hebben Jan en 
Lisanne al de eerste piketpaaltjes geslagen. Dat 
is een goede start op weg naar het vertrekpunt. 

Koeien op Het Heetveld | foto: Rob Gerritsen
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Onderwijl is het Landgoed naarstig op zoek naar 
meer grond, die voor alle Treeker boerenbedrijven 
van groot belang is. Wat betreft de ambities die er 
liggen, is het nu van belang dat we deze een stap 
verder brengen in de richting van concrete plannen. 
Dat begint met vervolggesprekken met de andere 
Treeker boerenbedrijven, zij hebben ook ambities. 
Samenwerking is hierbij een zoekrichting. Een klei-
ne aanzet daartoe is vorig jaar gemaakt met een 
agrarisch perceel van 20 hectare nabij het Van der 
Huchtbos in Apeldoorn, dat eigendom is van Den 
Treek-Henschoten. Vier van de vijf Treeker boeren-
bedrijven hebben hierop in onderlinge samenwerking
maïs geteeld en de kosten en de oogst gedeeld. 
De opbrengst was boven verwachting. Collega-boer 
Niels Wassenaar coördineerde de hele actie en deed 
dat buitengewoon goed.”

Lisanne: “In de samenwerking tussen boerenbedrijven 
is het essentieel om een gezamenlijk belang te 
hebben. Het boeren is tegenwoordig zo ingewikkeld 
geworden en landelijk zijn er zoveel splinterpartijen 
die allemaal op hun eigen ‘eiland’ initiatieven proberen 
te ontplooien, dat het juist goed is om samen een 
vuist te maken: de boeren én de grondeigenaar. De 
toekomst is namelijk ons gezamenlijk belang.” 

Jan: “De Treeker landbouw ziet er over 25 jaar heel 
anders uit, verwacht ik. Dan zien we een agrarisch 
landschap waarin de diverse functies meer met 
elkaar in balans zijn: het boerenbedrijf en (het onder-
houd van) de natuur gaan hand in hand. Biologisch 
boeren is dan een logische stap met een gezonder 
verdienmodel. Ook de coöperatiegedachte blijft lon-
ken. Mij lijkt het interessant als we gezamenlijk zo’n 
coöperatie kunnen opzetten op basis van vertrouwen 
in elkaar en in de plannen, dan ligt er een mooie 
toekomst in het verschiet voor onze kinderen. De tijd 
zal het leren.”

__________________________________________ 

1. Agroforestry is een teeltsysteem waarbij bomen 
gecombineerd worden met landbouw op hetzelfde 
perceel. Deze mengteelt kan positief uitwerken op onder 
andere de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de 
aantrekkelijkheid van het landschap. 

Nieuwe jongveestal op ‘De Ooievaarshorst’ | foto: Rob Gerritsen
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d e  h I s t o r I e  V a n  r o o m b o t e r -
f a b r I e k  ‘ d e  V o o r u I t g a n g  I n 
w o u d e n b e r g  ( 1 8 9 7 - 1 9 8 6 )
Dat de loop der dingen in de agrarische sector niet 
altijd wordt bepaald door de boeren zelf, blijkt uit de 
geschiedenis van roomboterfabriek ‘De Vooruitgang’ 
te Woudenberg (1897 -1986). Johannes Bernardus 
de Beaufort, burgemeester van Woudenberg, 
was de initiatiefnemer en oprichter van de N.V. 
Roomboterfabriek ‘De Vooruitgang’ te Woudenberg. 
Van 1897 tot 1900 exploiteerde hij het bedrijf voor 
eigen rekening. Van 1 januari 1900 tot aan zijn over-
lijden op 5 juli 1924 was hij voorzitter van de Raad 
van Commissarissen.

Het begon met een eenvoudig gebouw waarin alles 
met de hand werd gedaan. De eerste verbouwing 
vond plaats in 1898 toen de eerste stoommachine 
werd aangeschaft. In de eerste twintig jaar van 
haar bestaan breidde de fabriek zich enorm uit. 
Belangrijke technische en logistieke ontwikkelingen 
onder directeur H.J. Reussink stonden garant voor 
een gezond bedrijf. 

ge e n I n I t I a t I e f V a n d e b o e r e n
Het waren niet de boeren, die de start gaven aan het 
bedrijf dat gedurende bijna negentig jaar mede het 

gezicht van Woudenberg bepaalde. J.B. de Beaufort 
kwam in 1896 tijdens een jachtpartij in de omgeving 
van Winterswijk, in gesprek met veehouders die 
hem deelgenoot maakten van het feit dat ze hun 
melk voortaan leverden aan de in dat jaar opgerichte 
coöperatieve zuivelfabriek; daar ontvingen zij een 
betere prijs voor hun melk, dan wanneer ze die melk 
op hun eigen bedrijf zouden verwerken.

we l h e t b e l a n g V a n d e b o e r e n
De Beaufort, zelf voorzitter van het Utrechts 
Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde, 
het latere Utrechts Landbouw Genootschap, was 
uiteraard geïnteresseerd in het boerenbedrijf in zijn 
eigen omgeving en zag voor een zuivelfabriek ook in 
Woudenberg wel een mogelijkheid.
Zoals in vele streken van ons land was het ook in 
deze gemeente gewoonte om de melk op de eigen 
boerderij te verwerken tot boter, en de verkregen 
ondermelk en karnemelk te bestemmen voor vee-
voeder. De melk werd gekarnd en de geproduceerde 
boter werd vervolgens in kluiten of potten verkocht. 
De ene boer had een vaste klantenkring in de stad, 
die eens in de week werd bezocht; anderen verkoch-
ten hun producten aan opkopers op de markten in 
Amersfoort en Utrecht. De kwaliteit van de boter liep 
sterk uiteen. Weliswaar werd op alle boerderijen de 
melk aangezuurd, maar overal op eigen wijze en van 

‘De Vooruitgang’ met J.B. de Beaufort (derde persoon van links) | archief stichting Oud Woudenberg
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een constante kwaliteit was geen sprake.
Natuurlijk bracht de aflevering ook de nodige proble-
men. Fietsen waren er nog nauwelijks en menig boer 
legde de weg naar de stad lopend af. Meer bevoor-
rechten maakten gebruik van paard en wagen.

ge w a a g d I n I t I a t I e f
Toen De Beaufort voorzichtig zijn plannen voor de 
oprichting van een boterfabriek besprak met de 
boeren, toonden zij zich niet meteen enthousiast om 
zo’n grote stap te maken. Met de bedoeling om de 
boeren de tijd te gunnen om aan de aanwezigheid van 
een boterfabriek te wennen, besloot hij de fabriek voor 
eigen rekening te beginnen. Zijn overtuiging daarbij 
was dat, als de fabriek eenmaal zijn bestaansrecht 
zou bewijzen, hij het geheel aan een coöperatie van 
veehouders zou kunnen overdragen. De veehouders 
zagen echter af van een coöperatie en daarop 
bracht De Beaufort de roomboterfabriek onder in 
een naamloze vennootschap. Uiteindelijk werd ‘De 
Vooruitgang’ in 1968 verkocht aan NV Nederlandse 
Melkunie, die de fabriek sluit op 1 juli 1986. 

co ö p e r a t I e e n bo e r e n l e e n b a n k
Ook voor de Coöperatie en Boerenleenbank 
heeft J.B. de Beaufort in 1904 de eerste aanzet 
gegeven. De modernisering van de landbouw in 
de negentiende eeuw had grote gevolgen voor 

het platteland. De gemeenschappelijke gronden 
werden opgeheven na de Markenwet in 1885, en 
de toepassing van kunstmest maakte heidevelden 
overbodig waardoor deze werden bebost. Percelen 
werden door ruilverkaveling opnieuw ingedeeld en de 
mechanisatie en productie namen toe.

Dit alles vereiste een andere aanpak in de vorm van 
samenwerking tussen de boeren. In 1909 werd de 
Boerenleenbank opgericht door W.H. de Beaufort, 
J. Douma en C.S. van Beuningen met een eerste 
kantoor in ’t Schoutenhuis, gelegen op de hoek van de 
Voorstraat en de Maarsbergseweg te Woudenberg. 
Op 1 januari 1913 werd de commissie van aankoop 
ULG samengesmolten met de Boerenleenbank tot 
Coöperatieve Boerenleenbank en Handelsvereniging 
Woudenberg-Maarn. De handelsvereniging kon voor 
de aangesloten boeren kunstmest en zaaigoed tegen 
lagere kosten leveren omdat op grote schaal kon 
worden ingekocht. 

Bronnen: 
-  Canon van Nederland
-  Uitgave van De Klapperman over roomboterfabriek 
‘De Vooruitgang’ is te lezen op de website van de 
Stichting Oud Woudenberg: https://oudwoudenberg.
nl/documents/Klapperman/KLAP_1987-01.pdf 

De Coöperatie Woudenberg in de vijftiger jaren | archief Stichting Oud Woudenberg
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In 2021 nam Willem Schimmelpenninck (52) het 
stokje over van zijn voorganger Sander Haken 
die zijn bestuurstermijn had voltooid. Willem had 
al zeven jaar kunnen warmdraaien als lid van de 
raad van commissarissen. In die periode deed hij 
uitgebreid ervaring op met allerlei vraagstukken en 
facetten rondom landgoedbeheer. Zo volgde hij een 
bosbouwcursus om inhoudelijk te kunnen bijdragen 
aan het bosbeheerplan 2028, waarin onder andere 
een toekomstvisie is gemaakt voor het beheer van de 
Treeker bossen. In die tijd veroverde het Landgoed 
zijn hart. 

Willem woont met zijn echtgenote Marie-Claire en 
dochter Alexia (17) in Amsterdam. Dochter Isabelle 
(20) studeert en woont op kamers in Leiden. Via 
zijn overgrootmoeder van vaders kant is hij gelieerd 
aan Den Treek-Henschoten. Na een loopbaan in 
de financiële wereld waarbij hij onder meer werkte 
voor de Autoriteit Financiële Markten, was hij enkele 
jaren directeur van het SBNL Natuurfonds. Vanaf mei 
2021 is hij directeur van de Koninklijke Nederlandse 
Jagersvereniging. 

“Naarmate je ouder wordt, leer je jezelf steeds 
beter kennen. Ik kwam er in de loop der tijd achter 
dat ik mij het liefst bezighoud met de natuur, het 
buitenleven, landgoedbeheer en rentmeesterschap. 
De zeven jaren dat ik commissaris was van de 
Treeker vennootschap zie ik nu als een opstap naar 
deze bestuursfunctie. Als bestuurder blijf je constant 
geïnformeerd. Er vindt wekelijks overleg plaats met 
mijn medebestuurders Carel Quarles en Marina 
de Kanter. Ondersteund door onze rentmeester 
en adviseur Wilbert Nijlant zitten we dicht op alle 
ontwikkelingen. Dat maakt de job van bestuurder 
dynamisch en veelzijdig.” 

“Den Treek-Henschoten is een groot familielandgoed 
te midden van een sterk bewegende maatschappij. 
Die dynamiek vereist van het bestuur en de 
commissarissen dat zij actief en betrokken zijn. 
Gelukkig vinden we binnen de familie steeds weer 
potentieel en bereidheid om deze functies te vervullen. 
Het bestuur maakt het beleid en wordt daarbij onder 
andere geadviseerd door rentmeesterskantoor 
’t Schoutenhuis.” 

de n tr e e k-he n s c h o t e n I s  e e n b u I t e n b e e n 
In g e s p r e k m e t n I e u w b e s t u u r s l I d 

wI l l e m sc h I m m e l p e n n I n c k V a n d e r oI j e

Willem Schimmelpenninck | foto: Anoeska Vermeij
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“Naast het adviseren van het bestuur, organiseert ‘t 
Schoutenhuis de uitvoering van alle werkzaamheden 
op het Landgoed en het management van het team 
van medewerkers. De raad van commissarissen 
controleert het bestuur en denkt proactief mee. Er is 
sprake van een intensieve onderlinge samenwerking, 
waarin we gebruikmaken van elkaars expertise. We 
zijn elkaars klankbord en zijn resultaatgericht.“

“In het beleid staat centraal dat het Landgoed 
weliswaar een grondbedrijf is, maar niet zelf 
onderneemt. De vennootschap verpacht grond en 
verkoopt hout uit de eigen bossen. Dat is de core 
business van Den Treek-Henschoten. Dan zijn 
er de opbrengsten uit de ruiter- en MTB-routes. 
Een substantieel deel van die opbrengsten wordt 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe natuur 
en dus om het Landgoed kwalitatief nog meer te 
verbeteren.”

“De recreatie vraagt de komende jaren onze bijzon-
dere aandacht. Corona leerde ons eens te meer dat 
het Landgoed in het leven van velen een belangrijke 
bron van ontspanning en onthaasting is. De enorme 
toename van het aantal bezoekers betekent een 

extra druk op de natuur en daarmee ontstaat de 
noodzaak tot het intensiveren van het toezicht op 
het Landgoed. In het toezicht werken we gelukkig 
samen met andere particuliere landgoederen, zodat 
we de krachten kunnen bundelen en het toezicht 
op grotere schaal kunnen inzetten. 
Ook kijken we momenteel kritisch naar het parkeer-
beleid omdat er een wildgroei aan illegale parkeer-
stroken langs wegen is ontstaan. Dit doen we 
in overleg met stakeholders zoals de gemeenten 
Leusden, Woudenberg, Amersfoort, Utrechtse 
Heuvelrug en Zeist, maar ook met de provincie 
Utrecht. En dan zijn er de toekomstplannen voor het 
Henschotermeer, een onderwerp dat leeft bij velen 
en dat ook onze niet-aflatende aandacht heeft. ”

“Wat Den Treek-Henschoten uniek maakt, is een 
combinatie van factoren. De visie van onze voor-
ouders op landgoed- en natuurbeheer wordt bij wijze 
van spreken via het Treeker DNA doorgegeven. Het 
bosbeheer is hier een mooi voorbeeld van. Zoveel 
kennis en inzichten van onze voorouders worden 
hierin nog dagelijks in praktijk gebracht. Neef Willem 
de Beaufort gaf er in het Treeker jaarbericht 2019 
een uitgebreid interview over.” 

Natuurgebied ‘t Baggergat’ | foto: Maaike van Heek-Mojet
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“Ook de binding van de achterban van familieleden-
aandeelhouders met het Landgoed wordt zorgvuldig 
overgedragen van generatie op generatie. De 
schoonheid en de diversiteit van natuur en landschap 
worden je van kinds af aan meegegeven. Het 
gezamenlijk landgoedbezit is bijzonder te noemen, met 
zijn omvang, centrale ligging en unieke biodiversiteit. 
De inkomsten maken het Landgoed financieel solide. 
Zij zorgen voor investeringskracht in de ontwikkeling 
van natuur en landschap, maar ook bijvoorbeeld in de 
verwerving van nieuwe gronden uit eigen middelen of 
in de aanleg van mountainbikeroutes. De inkomsten 
zorgen voor een rendement voor onze achterban. 
Kortom, de naamloze vennootschap Den Treek-
Henschoten is een kerngezond bedrijf dat gezien 
zijn omvang een eigen koers kan bepalen. Ook de 
factor tijd speelt hierbij een belangrijke rol: ons werk 
en ons denken is gericht op de lange termijn, niet 
op de waan van de dag of op de actualiteit. Om 
in deze context nog even terug te komen op het 
Henschotermeer; dit is zo’n traject waarover al heel 
lang wordt nagedacht en gesproken en waar veel 
partijen bij betrokken zijn. Toch kan de waan van de 
dag je dan inhalen door een combinatie van factoren 

die onrust en gedoe veroorzaken. Met die realiteit 
moeten we dealen en als Landgoed een duidelijk 
standpunt naar buiten brengen hoe we destijds tot 
de besluiten gekomen zijn. Uiteindelijk komen we 
ook in dit soort ingewikkelde processen altijd tot een 
oplossing.”

“Voor de komende jaren zie ik concrete uitdagingen. 
Allereerst zal een duurzame oplossing voor de 
lange termijn gevonden moeten worden in de 
energietransitie. Hoe gaan wij hier als Landgoed 
mee om als het gaat om zonne- en windenergie? 
Dat is de hamvraag die nu voorligt. Het zou mooi 
zijn als we dit thema kunnen uitontwikkelen in 
de tijd dat ik mij gedurende mijn bestuurstermijn 
verdienstelijk mag maken voor de vennootschap. 
Ook de landbouw staat hoog op onze agenda met 
de op ons afkomende transitie van intensieve naar 
extensieve veehouderij. Hier dienen we in goede 
samenwerking met de pachtende boerenbedrijven 
een langjarige oplossing voor te vinden. Dan is er 
de wens om een losloopgebied voor honden te 
creëren op het Landgoed. We hebben veel signalen 
van bezoekers ontvangen dat zij zo’n faciliteit 

Het hart van het Landgoed | foto: Maaike van Heek-Mojet
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missen op het Landgoed. Een belangrijk bijkomend 
voordeel is dat een hondenlosloopgebied het aantal 
dodelijke ongevallen van (ree)wild ten gevolge van 
loslopende honden zal verminderen.”
 
“Last but not least wil het bestuur de komende 
jaren een derde familieverblijf voor de familieleden-
aandeelhouders realiseren. De vraag vanuit onze 
achterban overstijgt het huidige aanbod van twee 
familieverblijven die gehuurd kunnen worden. 

Plannen hiervoor zijn in de maak met betrekking 
tot het YMCA gebouw, dat binnenkort door het 
Landgoed wordt teruggekocht. 
Daarnaast wordt gedacht aan een boomhut, 
uiteraard gemaakt van Treeker hout. Hoe meer 
familieleden op het Landgoed kunnen verblijven, 
hoe groter de binding. Die binding bevordert de 
betrokkenheid en daarmee de instandhouding 
van ons prachtige Landgoed voor toekomstige 
generaties.”

Familieverblijf ‘De Hopschuur’ | foto: Maaike van Heek-Mojet
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Parkeerplaats aan de Waterlooweg in Leusden | foto: Maaike van Heek-Mojet
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De natuurfilm over Den Treek-Henschoten uit 2021 
liet het al zien: het gaat goed met de biodiversiteit 
op het Landgoed. Allerlei aanwezige en nieuwe 
bijzondere plant- en diersoorten voelen zich thuis in 
dit gevarieerde gebied. Maar hoe verhoudt zich die 
soortenrijkdom tot de aanwezigheid van de mens? 
Het toenemend aantal bezoekers, de MTB-routes, 
de drukte rondom de Pyramide van Austerlitz en 
het Henschotermeer: wat is de invloed van al die 
recreatiedruk op de natuur? Wim Knol vertelt erover 
en deelt zijn observaties van de ruim 44 jaar die hij 
als ‘huisecoloog’ verbonden is aan het Landgoed. 

“Mijn eerste klus was in 1978, op het Hazenwater, 
een gebied aan de noordzijde van het Landgoed. Het 
Landgoed vroeg mij een advies uit te brengen hoe 
de natuurkwaliteit op het Hazenwater kon worden 
verbeterd. Dit was toen al een drukbezocht gebied 
onder de rook van Amersfoort. Mensen lieten er hun 
honden uit, het was geliefd bij ruiters, er werden 
militaire oefeningen gehouden en ook liep er een 
veelgebruikt wandel- en fietspad dwars doorheen. 
Daardoor was het terrein ‘platgelopen’.
Ik adviseerde destijds om als eerste een raster om het 
natuurgebied te plaatsen. Dat veroorzaakte onrust bij 
het publiek; zonder internet verliep de communicatie 
toen een stuk minder soepel. Maar met alleen afsluiten 
ben je er niet, heideterreinen vragen ook om beheer, 
anders veranderen ze in bos. Het Landgoed kampte 
toen ook al met vergrassing van heidevelden en met 
verdroging van diverse terreinen. Deze thema’s zijn 
nog steeds actueel, maar wel minder dan destijds. 
Dan ga je samen kijken naar oplossingen die de 
verschillende functies op het Landgoed ten goede 

st a a t d e n a t u u r o p de n tr e e k-he n s c h o t e n 
o n d e r d r u k?
In g e s p r e k m e t e c o l o o g wI m kn o l o V e r d e s t a a t V a n d e 
n a t u u r o p h e t la n d g o e d V e r s u s d e t o e n e m e n d e 
r e c r e a t I e d r u k e n V e r d r o g I n g

Wim Knol | foto: Maaike van Heek-Mojet
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komen: natuurbeheer, bosbeheer en recreatie. Dat 
was het begin van een langjarige samenwerking in 
structureel natuurbeheer op het Landgoed.” 

“Martin Nolsen, de beheerder van het Landgoed, heeft 
het raster op het Hazenwater een paar jaar geleden 
verwijderd. Dan merk je dat het een hele generatie 
van zo’n 30 jaar duurt voordat mensen ergens aan 
gewend zijn. Toen het raster verwijderd was, vroegen 
bezoekers zich af waar het raster was gebleven... 
De tijden zijn in die zin veranderd, mensen zijn zich 
bewust geworden van de noodzaak van natuur en 
biodiversiteit. Tegenwoordig zorgen een bordje met 
‘Natuurgebied, verboden toegang’ en de onderlinge 
sociale controle ervoor dat de natuurgebieden 
nauwelijks betreden worden.” 



Landgoed den treek-henschoten 25

“Vele natuurontwikkelingen hebben inmiddels plaats-
gevonden op het Landgoed, zoals grootschalige pro-
jecten als het herstel van droge en natte heide, moeras 
en bloemrijke graslanden. Maar ook de verbinding 
van natuurterreinen met elkaar , de aanleg van het 
ecoduct Treeker Wissel en de realisatie van het 
grote heideven het Vogelwater. Op kleine(re) schaal 
vinden natuurontwikkeling en natuurherstel eigenlijk 
vrijwel continu plaats. Wat in de resultaten van al die 
grote en kleine projecten opvalt, is dat het Landgoed 
vooral invloed heeft op de inrichting  en het beheer 
van de natuurterreinen. Er zijn ook factoren waar je 
als eigenaar geen of nauwelijks grip op hebt, zoals 
de neerslaande stikstof en de verdroging in het hele 
gebied van de Utrechtse Heuvelrug. Vooral in droge 
zomers zoals in 2018, 2019 en 2020, is er een tekort 
aan grondwater geweest. Oorzaken daarvoor zijn 
de grootschalige waterwinning in de Soester Duinen 
en bij Amersfoort, de Heiligenbergerbeek die water 
onttrekt aan het gebied, maar ook de beregening van 
landbouwgronden en tuinen. Het water wordt in het 
voorjaar versneld afgevoerd, wat tot gevolg heeft dat 
er in de zomer te weinig grondwater in het gebied 
achterblijft.”

“Op korte termijn kunnen we met allerlei tijdelijke 
maatregelen een kleine watervoorraad proberen vast 

te houden in de natuurgebieden. Je vertraagt dan 
de afvoer maar in de loop van de zomer droogt de 
effectiviteit van deze tijdelijke maatregelen samen 
met het water op. Het Landgoed is in overleg met de 
Provincie Utrecht, de gemeenten en het waterschap 
om hier een oplossing voor te vinden.
Op Den Treek wordt iedere mogelijkheid benut 
om water vast te houden. Het natuurgebied op ‘t 
Langeveen is hier een goed voorbeeld van. Bij een 
dreigend tekort aan water pompt een grond-
waterpompje een kleine hoeveelheid grondwater 
omhoog om het bijzondere hoogveen dat hier groeit 
in stand te houden. Zo’n lokale maatregel kan Den 
Treek-Henschoten zelf uitvoeren en is zeer effectief. 
Het kost weliswaar grondwater, maar die hoeveelheid 
staat in geen verhouding tot bijvoorbeeld het dagelijks 
besproeien van tuinen.”

“Over de behaalde resultaten in de decennialange 
ontwikkeling van de natuur op Den Treek ben ik posi-
tief. Neem de beschermde zandhagedis: de aanleg 
en de uitbreiding van de heideterreinen heeft de zand-
hagedis doen terugkeren vanaf de Leusderheide op 
het Treekerpunt en via de heidecorridors op het 
Hazenwater en bij het Treekermeertje. Natuurlijk 
blijven er ook ontwikkelingen die aandacht vergen. 
De vergrassing op de heideterreinen is weliswaar 

Natuurgebied ‘t Langeveen | foto: Maaike van Heek-Mojet
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verbeterd door het afschrapen van de toplaag van 
de bodem in deze heidegebieden, maar de verzuring 
van de grond blijft zorgelijk.”

“Dat brengt me op de bodemkwaliteit, die een 
belangrijke graadmeter is voor de algehele kwaliteit 
van de natuur, zowel op natuurterreinen als in de 
bossen. De bodem was altijd al zeer arm op de flanken 
van de Heuvelrug, maar daar komt nu de verzuring 
nog eens bij. Die verzuring wordt niet opgelost met de 
milieumaatregelen die in Nederland worden getroffen; 
het is een feit waarmee we op dit moment nog te dealen 
hebben. Heide doet het goed op zure grond, maar 
andere soorten die een iets voedselrijkere bodem 
nodig hebben, zullen verdwijnen. Wat de gevolgen 
daarvan over 100 jaar zullen zijn, is onderwerp van 
studie. Een van de aspecten waarnaar gekeken 
wordt is bodemverbetering. We zien namelijk dat 
kleine natuurgebieden die ooit als landbouwgrond 
incidenteel zijn bemest, een veel rijkere biodiversiteit 
hebben dan natuurgebieden die alleen maar schraal 
zijn gehouden. Die voormalige landbouwgronden 
hebben een rijker bodemleven, waardoor de 
natuurontwikkeling vaak zeer positief uitpakt. De 

plantensoorten die in deze nieuwe natuurgebieden 
verschijnen, worden geïnventariseerd door vrijwillige 
veldbiologen. Voor mij zijn deze inventarisaties 
een graadmeter of de ontwikkeling al dan niet de 
goede kant opgaat. Het blijft bijsturen gedurende 
het ontwikkelingsproces, want elk terrein en elke 
omstandigheid is weer anders. Je kunt dat niet 
vanachter je bureau beoordelen.”

“Opvallend is dat ook langs wegen en paden een grote 
variatie aan plantensoorten voorkomt. Daar zou wat 
mij betreft meer aandacht voor mogen komen. Een 
voorbeeld is een voormalig schelpenfietspad langs 
de Buurtweg: dit fietspad heeft helaas een andere 
verharding gekregen. De kalkrijke schelpen zijn toen 
in de berm en aangrenzende heide gegooid. Daar 
komen nu allerlei bijzondere plantensoorten voor 
die op hun beurt weer bijzondere insectensoorten 
aantrekken. Dankzij de schelpen zie je dat het 
effect van verzuring is opgeheven. Boeren bekalken 
niet voor niets hun land, alleen moet het in de 
natuurterreinen wat subtieler.
De natuur is veerkrachtig, maar die veerkracht wordt 
dus in grote mate bepaald door randvoorwaarden 

Verbetering van de bodem in de bossen | foto: Maaike van Heek-Mojet
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als droogte, grondwater en bodemkwaliteit. De 
toenemende recreatie speelt daarbij eigenlijk 
nauwelijks een rol. Tegenwoordig zie je tussen 
zonsopkomst en zonsondergang altijd en overal 
mensen op het Landgoed. De een wandelt, de ander 
zit op een bankje en weer een ander fietst de MTB-
route. Met die toenemende drukte groeit ook de 
ergernis over de menselijke medebezoeker. Dat vind 
ik een serieus probleem aan het worden. Voor de 
plantenwereld maakt de toenemende recreatiedruk 
meestal weinig uit, de dierenwereld reageert echter 
anders. Zoogdieren als reeën en hazen worden ’s 
nachts actiever en blijven overdag in de dekking, of 
ze zoeken plekken op waar minder mensen komen. 
Ze passen zich dus aan de omstandigheden aan. 
De stand van het ree op het Landgoed is ondanks 
de forse toename van het aantal bezoekers niet 
afgenomen. De populatie konijnen is wel enorm 
teruggelopen, maar dat heeft niets te maken met 
de recreatiedruk. De maatschappij wordt overigens 
overspoeld met allerlei fake news over de wildstand. 
Deze vaak persoonlijke en/of politieke opvattingen 
zijn wat mij betreft irrelevant. Wetenschappelijke 
en praktijkkennis dienen de basis te zijn voor de 
ontwikkeling en het beheer van natuur. Daar hoort de 
wildstand ook bij.” 

“Zolang er een vast patroon is in gedrag op wegen en 
paden waarop mensen zich verplaatsen, passen de 
dieren zich hieraan aan. Alle diersoorten, inclusief de 
mens, kunnen dus naast elkaar bestaan en bewegen 
zolang ze elkaars ruimte respecteren. Daarom is het 
zo belangrijk dat bezoekers op de wegen en paden 
blijven, met of zonder hond.” 

“Het meest biodiverse stuk natuur op het Landgoed is 
een voormalige zandweg naast het schelpenfietspad 
langs het Hazenwater. De kleischelpen op dit fietspad 
zorgen, samen met het regenwater, voor een kalk- 
en mineraalrijke bodem op de naastgelegen lagere 
strook grond. Dat heeft tot een enorme soortenrijkdom 
geleid met onder meer de zeer zeldzame vlozegge, 
klokjesgentiaan en gevlekte orchis. Deze strook 
bestaat uit blauwgrasland, een natuurtype waarvan 
nog maar enkele tientallen hectare bestaan 
in Nederland. Ook hier blijkt het kleine bordje 
‘Natuurterrein, verboden toegang’ afdoende te zijn. 
En ook hier is de sociale controle van passanten: 
“Meneer, past u op dat u niet op de orchideeën trapt!” 

Vogelaar op ‘t Hazenwater | foto: Rob Gerritsen
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Aan de rand van de historische monumentale 
buitenplaats ‘Den Treek’ ligt de ‘De Ganzenkuil’. 
Deze langhuisboerderij dateert uit omstreeks 1910 
en staat recht tegenover het landgoedkantoor 
aan de Treekerweg in Leusden. Tot 1980 was 
het fruitteeltbedrijf van de familie Van Oosterom 
hier gevestigd. De fruitteelt vond plaats in de 
naastgelegen Treeker moestuin. Vanaf maart 2020 
is De Ganzenkuil het thuis van Ariane de Jong (61) 
en Alexander Crommelin (64). Het was een zachte 
landing. 

Ariane: “We zijn hier gaan samenwonen aan het begin 
van de coronatijd. Vrijelijk de buurt verkennen was er 
twee jaar lang niet bij. Dat maakte dat we in alle rust 

konden aarden op deze plek. Ik woonde voorheen in 
het centrum van Den Bosch en Alexander woonde 
in Naarden. Een gezamenlijke vriendin stelde ons 
tijdens een lunch aan elkaar voor, de vonk sloeg 
over. We maakten in een weekend een wandeling 
over het Landgoed en kwamen langs De Ganzenkuil, 
die op dat moment in erfpacht was aangeboden aan 
de familieleden-aandeelhouders van het Landgoed. 
We besloten om er te gaan kijken. We kenden elkaar 
toen pas zes maanden, maar hoefden niet lang na te 
denken. Wat een plek, wat een kans!”

Alexander: “Dit samenwonen werd kort daarna 
een jaar uitgesteld omdat een ander gezin tijdelijk 
in De Ganzenkuil ging wonen nadat hun huis was 
afgebrand. Dit uitstel was uiteindelijk een goede 

Ariane de Jong en Alexander Crommelin | foto: Maaike van Heek-Mojet

wo n e n I n h e t h a r t V a n h e t la n d g o e d
In g e s p r e k m e t ar I a n e d e jo n g e n al e x a n d e r cr o m m e l I n, 
d e n I e u w e b e w o n e r s V a n ‘de ga n z e n k u I l’
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ontwikkeling want we hadden nogal wat te regelen, 
al was het maar de verkoop van onze huizen. Onze 
kinderen vinden het heerlijk om hier te komen. Ze 
hebben hun eigen plek in het gastenverblijf dat we 
hebben gebouwd in de voormalige paardenstal op 
ons erf.”

Ariane: “We hebben het gevoel dat de cirkel rond 
is. We zijn teruggekeerd naar onze roots. Alexander 
is een deel van zijn vroegste jeugd opgegroeid op 
het Landgoed. Zijn familie woonde een tijd in het 
Berghuisje, nadat ze vanuit Frankrijk naar Nederland 
verhuisden. Ik ben via moeders kant gelieerd aan 
het Landgoed. Mijn moeder, Hanneloes Gips-van 
Asbeck, was jarenlang lid van onze familiestichting 
De Treeker Eik. Zij overleed in mei 2020. Haar 
echtgenoot Chris Gips overleed een paar maanden 
later. Dat was een intense tijd. Helaas hebben we 
onze nieuwe plek niet meer aan hun kunnen laten 
zien. Ze hadden het prachtig gevonden.”

“We genieten hier volop van het buitenleven. Ik blijk 
zelfs groene vingers te hebben en spendeer menig 
uur in de tuin en, samen met onze hond Lizzy, 
maken we lange  wandelingen door de bossen. De 
contacten met onze ‘buren’ zijn gezellig. Dit zijn deels 
familieleden maar ook niet-familie. Het is hier een 
klein buurtschap; je ziet naar elkaar om. Verder maak 
ik me verdienstelijk in de accommodatiecommissie 
van het Landgoed. Deze commissie bestaat uit vier 
Treeker familieleden die de logistieke klusjes regelen 
rondom de twee familieverblijven op het Landgoed. 
Voorheen was ik jarenlang lid van het bestuur van De 
Treeker Eik. Het blijft fijn om betrokken te zijn bij dit 
bijzondere gremium.”

Landgoed den treek-henschoten 29

‘De Ganzenkuil’ | foto: Maaike van Heek-Mojet
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Bestuur familiestichting De Treeker Eik: Leonie van Asbeck, Jan Pieter de Beaufort, Corien van den Brandeler, Anique 
van der Hoop-Eschauzier, Iris de Marez Oyens en Edward van Asbeck.

edward Van asbeck
Telkens als ik op het Landgoed verblijf, realiseer ik 
mij weer wat een bijzonder landgoed wij met elkaar 
hebben; ik voel me bevoorrecht. Het Landgoed ligt 
er prachtig bij en wij genieten met z’n allen volop van 
deze oase van rust en schoonheid.

Mijn band met het Landgoed gaat terug tot de tijd dat 
mijn grootouders Carel Erwin en Lout van Asbeck op 
Groot Loevezijn aan de Heetvelderweg woonden. 
De boerderij die tot dan toe werd bewoond door de 
familie Oskam werd door mijn grootouders in 1980 
omgebouwd tot woonboerderij. Ik kwam er ontzettend 
graag logeren en was dan vooral bezig op het erf, 
samen met mijn grootouders. Het klussen en tuinieren 
heb ik toen van hen geleerd. Als kind luisterde ik ook 
graag naar hun verhalen over de familie en over het 
Landgoed. Sindsdien heeft Den Treek-Henschoten 
een bijzonder plekje in mijn hart. Nu, vele jaren 
later, zit ik in het bestuur van familiestichting ‘De 

Treeker Eik’, waarvan de afgelopen drie jaar in de 
hoedanigheid van voorzitter. De Treeker Eik beoogt 
de banden van de familieleden-aandeelhouders 
met elkaar en met het Landgoed te stimuleren. Dit 
doen we door diverse activiteiten te organiseren 
zoals een traditionele Nieuwjaarsreünie, maar ook 
werkdagen en sportactiviteiten op het Landgoed. 
Speciaal voor de jongere doelgroep wordt een avond 
met een inhoudelijk thema georganiseerd, gevolgd 
door een gezellige borrel. Voor de allerjongste 
telgen van de familie zijn er de zomerkinderkampen 
op de Schaapskooi, één van de familieverblijven 
op het Landgoed. Voor velen is dit later de eerste 
herinnering aan Den Treek-Henschoten. Trots zijn we 
ook op onze Historische Commissie die het familie- 
en landgoedarchief nauwkeurig documenteert 
en ontsluit. In 2021 heeft deze commissie twee 
indrukwekkende boeken uitgebracht. In 2023 vieren 
we ons 23ste lustrum als familievennootschap, een 
bijzondere mijlpaal!

ba n d m e t e e n b I j z o n d e r l a n d g o e d

do o r ed w a r d V a n as b e c k e n co r I e n V a n d e n br a n d e l e r, 
b e s t u u r s l e d e n V a n s t I c h t I n g de tr e e k e r eI k

Landgoed den treek-henschoten30



Landgoed den Treek-HenscHoTen 31

De betrokkenheid van jonge generaties familieleden 
bij het Landgoed is geen vanzelfsprekendheid 
en tegelijkertijd pure noodzaak om het langjarig 
voortbestaan van dit bijzondere familiebezit zeker te 
stellen. Complexe thema’s zoals de verandering van 
het klimaat en de gevolgen hiervan, en de transitie 
in de landbouw, vragen niet alleen om inhoudelijke 
kennis, maar zeker ook om een hechte band met het 
Landgoed en met elkaar. Zo kunnen we de uitdagingen 
in de toekomst gezamenlijk trotseren. Daarom zie 
ik de betrokkenheid van onze jongere familieleden-
aandeelhouders als een prioriteit. Onlangs is Corien 
van den Brandeler als jongste lid toegetreden tot het 
bestuur van De Treeker Eik.

corIen Van den brandeler
Binnen onze grote familie kennen we stamtakken; 
mijn voorouders zijn afkomstig uit de stamtak van 
het huis Den Treek, waar mijn overgrootmoeder 
Aleida Anna van Swinderen-de Beaufort geboren 
is. Mijn grootmoeder was Mia van den Brandeler-
van Swinderen. Aan haar dank ik alle dierbare 
herinneringen die ik heb aan Den Treek-Henschoten 
en alles wat daarbij hoort. Zo ook de Treeker Eik 
activiteiten, waar we vaak aan deelnamen. Mijn 
grootmoeder vertelde ons in al haar enthousiasme 
over het Landgoed, haar geschiedenis, maar ook 
over het belang ervan. Waren er nieuwe dassen en 
sjaals ontworpen ter gelegenheid van een lustrum 
van het Landgoed, dan kreeg de hele familie dat 
als kerstcadeautje. Prachtig hoe ze haar liefde voor 
het Landgoed overbracht op al haar kinderen en 
kleinkinderen. 

De heropening van familieverblijf De Schaapskooi 
herinner ik mij ook nog goed. We zijn hier vaak 
geweest, bijna ieder jaar wel een week of lang 
weekend. Als kind ging ik hier samen met mijn 
zusje hutten bouwen, sporen zoeken en fietstochten 
maken. Tijdens mijn studententijd werd de frequentie 
van het bezoek aan het Landgoed iets minder, maar 
de laatste jaren, zeker tijdens de coronabeperkingen, 
lonkte het Landgoed als nooit tevoren. Het is een 
prachtig stukje Nederland met veel natuur en toch 
dichtbij de Randstad. De persoonlijke link met mijn 
afkomst maakt het voor mij extra bijzonder. 

Met het organiseren van activiteiten voor onze 
achterban van familieleden hopen we dat iedereen 
zich verbonden kan voelen met dit bijzondere 
erfgoed. Met name de jongere familieleden willen 
we bereiken: uit hun midden zullen de toekomstige 
bestuurders van het Landgoed geworven worden. 
Het vasthouden van die betrokken familieleden is 
essentieel voor het voortbestaan van ons Landgoed. 
Zij zullen het rentmeesterschap voortzetten, waar 
eerdere generaties familieleden zich zo voor hebben 
ingezet.

De toekomst is voor jongeren altijd een belangrijk 
onderwerp en daarom hebben we een Bier & Bomen 
borrel opgezet. Op deze avond in een café ergens in 
Amsterdam delen we kennis en treden we met elkaar 
in gesprek over allerlei aspecten van landgoedbeheer. 
In 2021 spraken we onder de bezielende leiding van 
onze rentmeester Wilbert Nijlant over wat het beheren 
van een landgoed zoals Den Treek-Henschoten 
inhoudt. Het werd een inspirerende avond met 
ruimte voor discussie en natuurlijk met een biertje en 
bitterballen.

Treeker Kinderkamp 2021 | foto’s: Anique van der Hoop
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Treeker beukenlaan | foto: Otto Schimmelpenninck
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Langs de Vieweg | foto: Maaike van Heek-Mojet
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The hart of the estate | photo: Maaike van Heek-Mojet

su m m a r y an n u a l re p o r t 2021

pr e f a c e b y t h e bo a r d o f dI r e c t o r s a n d t h e 
su p e r V I s o r y bo a r d

We look back on a turbulent 2021. The COVID-19 
virus maintained its grip on society. At times the 
corona measures were relaxed, at times they were 
tightened. This had a major impact on our flexibility. 
We are grateful to be able to conclude that the Estate 
provided, to a large extent, both peace and quiet 
and relaxation in the lives of many people, whether 
they were riding their horses, hiking or cycling. We 
would like to express our special thanks to our estate 
supervisors Henk Ketelaar and Robert de Graaf. 
Work pressure increased considerably due to greater 
numbers of visitors. With friendliness and clarity on 
the one hand and on the basis of their experiences 
in 2020 on the other, our estate supervisors made an 

important contribution to steering the increased pres-
sure caused by recreational activities at the Estate 
into the right direction.

One could imagine that nature suffered because of 
all these visitors; fortunately, this is not the case. In 
this annual report, our esteemed ‘resident ecologist’ 
Wim Knol explains why not: not only mankind turns 
out to be flexible, nature is flexible as well. 
Desiccation as a result of climate change forms a 
more serious threat to nature. Just like other orga-
nisations that focus on nature conservation we are 
very concerned about the effects of drying-out. The 
condition of the woodlands and especially the natural 
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Cows on the farm of the Davelaar family | photo: Rob Gerritsen

rejuvenation of these lands confirm these concerns. 
Our estate manager Martin Nolsen and his team 
closely monitor the developments in the woodlands. 
Together we look at new forestry techniques and 
together we search for long-term solutions. 
Rewilding has our attention as well. In 2021, a for-
mer agricultural plot at ’t Waswater in Leusden was 
converted and redesigned as a nature conservation 
area. For the first time, the rewilding process was 
made possible with the help of a substantial contribu-
tion from the proceeds of MTB vignettes. 

Another major ‘challenge’ we had to face is the agri-
cultural transition on the Estate. Nationwide, quite 
some consideration is given to intensive livestock 
farming and the nitrogen problems. At Den Treek-
Henschoten we experience this personally. In this 
annual report Jan and Lisanne Oskam, the owners 
of the dairy farm at Wellom farm and Treeker director 
Carel Quarles frankly discuss the chances, threats 
and challenges when making Treeker agriculture 
more future-proof.

In 2021, the Estate was offered the possibility 
to acquire the riding stables at the Waterlooweg 
in Leusden. These stables border on the Estate 
and could immediately house the horse riding club 
‘Rijvereniging Marcroix’.

A special word of thanks to our Treeker volunteers. 
Each Wednesday they enthusiastically come to work 
to maintain and conserve nature and to tend the land-
scape at Den Treek-Henschoten. For them as well, 
being flexible was a top priority in 2021. For a certain 
period of time no work could be done due to corona 
measures, but the group largely stayed together, 
awaiting better times – which, fortunately, did arrive 
in the end. All things considered, quite some work 
was done, under the inspiring supervision of Treeker 
foreman John van Gulik. 

The Treeker workforce was reinforced when Mike 
van Dijen joined as general assistant. The board of 
directors and the supervisory board saw some chan-
ges since terms of office had ended. This because 
family members cannot hold their positions on the 
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board for more than a maximum of eight years. 
Willem Schimmelpenninck switched from the super-
visory board to the board of directors. He succeeded 
Sander Haken, who now supports the organisation 
and the team of Treeker employees as an advisor. 
By the arrival of two new family-member supervisors, 
Annemarie de Beaufort and Huib de Kanter, the 
supervisory board has been duly reinforced.

We would like to express our deepest gratitude to 
all who have committed themselves with head, heart 
and hands to the Estate in 2021. The commitment 
demonstrated by our staff, the estate agent’s office ’t 
Schoutenhuis, the teams of volunteers and our own 
family-member supporters is the living basis of our 
Estate.

deVelopments at the 
estate

condItIon of woodlands and 
lanes

After the 2019 large-scale fir bark beetles infestation, 
extensive parcels of woodland have been prepared 
for natural rejuvenation. Unfortunately, the results 
of this natural rejuvenation are rather disappointing. 
The main cause is the two extremely dry summers of 
2019 and 2020. Due to water shortages, woodland 
development almost came to a standstill: hardly any 
additional growth, i.e. an increase in the tree trunk 
thickness, could be observed. Neither did natural 
rejuvenation essentially change anything on the 35 
hectares of woodland that had to be cut down. The 
Nature Conservation Act (Natuurbeschermingswet) 
stipulates that natural rejuvenation must be visible 
within a maximum of three years after the logging, 
either in the form of natural rejuvenation or by plan-
ting. Therefore, young trees were purchased and 
planted. We opted for Scots pine, Eastern hemlock 
and oak. These future-proof trees tend to survive 
more easily in dry periods, they are likely to grow on 
relatively poor soil and they are suitable for forestry 
activities at the Estate.

Natural rejuvenation on a parcel of woodland | photo: Maaike van Heek-Mojet
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The association Stichting Zen.nl Amersfoort came 
into action in 2021 and offered the Estate a very spe-
cial gift: two trainees of Zen.nl had become worried 
about the climate change and started a fund-raising 
appeal to plant trees at some of the parcels that had 
been affected by the fir bark beetles infestation. The 
Estate made 2.5 hectares of land available. With the 
help of a large number of volunteers, Zen.nl plan-
ted 1,500 trees on this parcel, amongst which sweet 
chestnut, hazel, maple, lime, common walnut and 
sessile oak. The Estate would like to thank Zen.nl for 
this marvellous and ever so positively charged pro-
ject. 

If we wish to preserve the image-defining lanes at the 
Estate, we must rejuvenate the trees along a lane, 
since they become bare after some time. Therefore, 
one or more lanes are replanted on an annual basis 
so that future generations can continue to enjoy the 
Den Treek lanes. In 2021, it was the turn of a 120-
year old lane at the Ooievaarshorsterweg in Leusden. 
The lane was replanted with the help of Treeker vo-
lunteers. Lime trees were opted for, all the more so 
because this type of tree is climate-proof and of great 
value for all kinds of insects. 

tImer harVest
If trees fail to grow, the timber harvest will also fall 
short of expectations. The woods suffered from drou-
ghts and went into the survival mode. In order to give 
the woods a chance to recover, it was decided not to 
harvest any timber in the winter season 2020-2021 
and to postpone the harvest to the winter season 
2021-2022. Even so, once again the wood yield was 
disappointing in comparison to previous years.
Many larch trees did not survive the drought either. 
For safety reasons, these dead trees were cut down 
in the winter season 2021-2022. Now we have to wait 
and see whether natural rejuvenation is more succes-
sful for this type of tree.

The Treeker lanes also had a hard time. Whenever 
safety was at stake, old trees alongside the lanes had 
to be cut down. The wood is usually sold as firewood 
to private persons, people really seem keen to buy 
this wood. When the available firewood is sold, Esta-
te residents take precedence over Estate neighbours. 
The private buyers pay a small amount for the wood, 
which they can collect and cross-cut in the woodlands 
themselves. 

‘Treeker’ forest | photo: Maaike van Heek-Mojet
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re c r e a t I o n a l a c t I V I t I e s
Due to the continuing corona crisis, large numbers of 
visitors came to the woods. Once again, the Estate 
was a popular outdoor destination to unwind and re-
lax. 
Unfortunately and for the second year in a row, the 
Treeker volunteers could not organise any Treeker 
walks. However, a third theme walk was developed, 
a walk which one can make on one’s own. It is about 
5.5 kilometres long and starts at the car park at the 
Waterlooweg in Leusden, taking one along ‘t Lange-
veen, ‘t Waswater, Ringheuvels and ‘t Vogelwater. 
The GPX route, the roadmap and background infor-
mation can be found on the Estate’s website, under 
menu option Uw bezoek (Your visit). The Heuvelrug 
Erfgoed Pas has made a financial contribution to the 
development of this walk. 

The two MBTs that have been created at the Estate 
turn out to be very popular among Dutch mountain 
bikers. The MBT enthusiasts do not only come from 
the region itself to discover the trails but from all over 
the country. The sales proceeds of MBT vignettes are 
used to maintain the trails and to finance, amongst 
others, the rewilding projects on the Estate. 

memorIal benches
Spread across the Estate, chestnut benches have 
been placed at special locations for visitors to enjoy 
the view. These benches are paid for either from the 
proceeds of the Treeker walks or they are donated by 
visitors in memory of a deceased loved one. When 
these benches need to be replaced, a request for do-
nations is made. The interest in this is on the incre-
ase. After having received a gift, the Estate organises 
the acquisition of the bench. The bench is then put in 
place, together with the family who made the dona-
tion. In most cases, the bench is provided with a small 
commemorative plaque: a personal memorial for the 
surviving family with a wonderful view. 

a house made of treeker 
douglas 
Treeker wood is popular, not only as firewood but 

also as sustainable building material. In 2021, the 
Estate received an exceptional request from a family-
member shareholder: “Can I buy Treeker wood be-
cause I’m going to build a house”. After the Treeker 
trees had been selected and measured, the wood 
was cross-sawed in a sawmill in Drenthe and used 
for building a new house at the river Vecht. 

Mountainbiker in the snow | photo: Robert de Graaf
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buIldIng news
The corona crisis did not change anything in the ever 
increasing interest people show in living at the Estate. 
In 2021, five buildings had a new owner. The Estate 
makes the plots of land on which these buildings are 
situated available to the new owners under a right of 
ground lease. 
In 2021, moreover, the Estate purchased the riding 
stables De Treekhoeve at the Doornseweg in 
Leusden. These stables border on the Estate’s 
property. The new operator is an equestrian centre, 
Militair Ruitersport Centrum Marcroix.

rewIldIng ‘t WasWater
The former agricultural lands of ‘t Waswater along the 
Waterlooweg in Leusden were converted, in 2021, 
and redesigned as nature conservation area. Various 
measures in this rewilding project have resulted in 
making the area more attractive. The rewilding was 
sponsored by a contribution of € 50,000 from the 
sales proceeds of the MTB vignettes.

Shelter and nesting areas have been created to 
stimulate biodiversity. The pools that have been 
created are an excellent habitat for grass snakes, 
frogs, salamanders, dragonflies and other aquatic 
animals. These pools also provide proper drinking 
places for roe deer. The nature-friendly banks, 

shrubbery and the marsh area are very important for 
butterflies and rare plants. Moreover, they also serve 
as migration routes or temporary habitats for hares, 
badgers, roe deer, amphibians and insects. Seated 
on the bench at the Waterlooweg in Leusden, one 
can admire the first results.

new member of staff
Mike van Dijen (23) did his graduate internship at 
the Estate. After completing his study programme 
at Helicon in Velp, he now works as a full-time 
employee in green space maintenance and supports 
construction projects.

from barn to multIfunctIonal 
buIldIng
Opposite the Estate’s office the Estate’s barn can 
be found. In 2021, this barn was transformed, for the 
most part, into a multifunctional building. Apart from a 
workshop for the staff and an attic for storage, a new 
reception area with a adjoining kitchen have been built. 
In the near future, not only group excursions can start 
from here but the board can host its guests as well. 
The multi-functional building will also accommodate 
the Treeker volunteers, who can meet here on their 
weekly working day. It is expected that the building 
will be ready for use in the autumn of 2022. 

Result of the rewilding of ‘t Waswater | photo: Rob Gerritsen
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