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Voorwoord
Van Bestuur

en

Commissarissen

In 2019 heeft bestuurder/commissaris Chris van
Boetzelaer na een bestuursperiode van 12 jaar
afscheid genomen van de vennootschap. Het landgoed is hem zeer erkentelijk voor zijn waardevolle
bijdrage, vooral ook op het gebied van financiën, de
totstandkoming van het ‘Groene Boekje’ en de realisatie van familieverblijf ‘De Hopschuur’.
Waar in het vorige jaarbericht vooral de bij landgoed en familie betrokken (nieuwe) mensen aan
het woord kwamen is er in dit jaarbericht ruim baan
voor de bomen van Den Treek. Willem de Beaufort
vertelt hoe het bos, dat zo’n groot deel van het landgoed uitmaakt en vandaag de dag als ‘puur natuur’
wordt beschouwd, het gevolg is van menselijk ingrijpen met een duidelijke economische visie. Maar wèl
een economische visie gericht op de lange termijn;
een duurzame visie.

Die duurzame visie is vandaag de dag onveranderd.
Maar het bos stelde ons in 2019 voor een dilemma.
Ondanks dat het Treeker bos niet zo homogeen
is als veel bossen in Duitsland, werden ook hier
steeds meer fijnsparren aangetast door de letterzetter kever. Na rijp beraad heeft het bestuur besloten
vrijwel alle fijnspar op het landgoed te kappen om
verdere verspreiding van de kever te voorkomen en
nog een minimale opbrengst voor het hout te krijgen. Bij deze beslissing speelde mee dat de Treeker
grond van nature niet de meest geschikte grond
voor fijnsparren is en dat het veranderende klimaat
deze situatie niet gunstiger maakt. De fijnspar wordt
vervangen door een combinatie van natuurlijke verjonging en aanplant van andere boomsoorten.
Daar waar het bos in de vorm van houtoogst de
oorspronkelijke economische drager van het landgoed was, zijn dat nu met name de inkomsten uit
erfpacht.

Bestuurders en commissarissen | Maaike van Heek-Mojet
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Natuurgebied ‘Schutterhoef’ | Maaike van Heek-Mojet

Bij een groep op het landgoed wonende familieleden-aandeelhouders, sommigen erfpachters van
het eerste uur, leefde al geruime tijd veel vragen
over het erfpachtbeleid. Ook waren er zorgen dat dit
beleid zou leiden tot steeds minder familieleden op
het landgoed. Gedurende het jaar zijn door bestuur
en commissarissen een drietal bijeenkomsten georganiseerd waarbij het beleid en de uitvoering daarvan uitvoerig besproken zijn. Dit heeft geleid tot een
aantal aanpassingen en een zorgvuldiger uitleg in
niet-juridische taal van de juridische, financiële en
fiscale consequenties voor de erfpachter. We zijn
verder blij te kunnen melden dat er recent drie familieleden-erfpachters op het landgoed bijgekomen
zijn en dat één huis door een volgende generatie is
overgenomen.
Met haar prachtige natuur is ons landgoed een
belangrijk recreatiegebied voor inwoners uit de
omliggende gemeentes. De jaarlijks toenemende
recreatie dwingt ons echter steeds meer tot zoneren; middels het afsluiten van paden en elders openen van paden, waarvan sommigen voor specifiek
gebruik, proberen we de druk te spreiden dat recre-

anten de natuur èn elkaar zo min mogelijk in de
weg zitten. In 2019 zagen wij ons genoodzaakt om,
na jaren van zorgwekkend toenemende aantallen
mountainbikers op de wandelpaden, te starten met
de aanleg van een speciale MTB route. Aangezien
de omliggende gemeentes hier niet aan bijdragen
vraagt het landgoed, middels de aanschaf van een
vignet, een vergoeding van de gebruikers.
Bestuur en commissarissen bedanken graag allen
die zich in 2019 met hoofd, hart en handen hebben
ingezet voor het landgoed. De enorme betrokkenheid van onze medewerkers, ’t Schoutenhuis, de
vrijwilligersploegen, opwonenden en familieleden
zien wij als een zeer groot goed.
Tenslotte een mededeling aan familieleden-aandeelhouders: de maatregelen ter voorkoming van
de verspreiding van het Covid-19 virus hebben ons
doen besluiten om, gebruikmakend van de recent
aangenomen noodwet, de aandeelhoudersvergadering uit te stellen tot september. Wij hopen u allen
dan ‘live’ te kunnen verwelkomen.
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Ontwikkelingen
Door
Bos

beheerder

op het landgoed

Martin Nolsen

en natuur

Door de droogte van de afgelopen jaren heeft het
landgoed in 2019 te kampen gehad met een letterzetterplaag in delen van de bossen. Vooral de
fijnspar werd aangetast. Dit kleine kevertje boort
gaatjes en gangetjes in de schors van de bomen,
waardoor de sapstroom geblokkeerd wordt en de
sparren doodgaan. Van december 2019 tot medio
maart 2020 (aanvang broedseizoen) zijn alle fijnsparren in de aangetaste bospercelen gekapt. Deze
grootschalige operatie had grote open vlaktes in de
bossen tot gevolg. Deze percelen met fijnspar lagen
verspreid over het gehele landgoed. Het voorjaar
van 2020 is gebruikt voor het realiseren van klimaatslim bos met klimaatbestendige boomsoorten,
gecombineerd met natuurlijke verjonging uit de aangrenzende bospercelen.

In de vorige editie berichtte het landgoed dat het
Van der Huchtbos in Apeldoorn is aangekocht. In
2019 zijn op deze gronden Treeker slaghekken en
Treeker bebording geplaatst. Ook zijn er nieuwe
heggen geplant en er is geblest in de bospercelen
ten behoeve van de noodzakelijke kap in 2020. Op
de akker van het Van der Huchtbos is een mooie
eik geplant.
Langs het Treekermeertje loopt een wandelpad
richting het Henschotermeer. Langs dit wandelpad
is jaren geleden een uitzichtpunt gemaakt over
het meer en het aangrenzende natuurgebied. Dit
uitzichtpunt en de weg ernaartoe is in 2019 ‘aangekleed’ met een kastanjehouten hekwerk.

Bosperceel na de kap van de fijnspar, gereed voor natuurlijke verjonging | Maaike van Heek-Mojet
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Nieuw kastanjehouten hekwerk langs het Treekermeertje | Maaike van Heek-Mojet

Houtoogst
Het landgoed is opgedeeld in zes dunningsvakken. Jaarlijks wordt in één van deze dunningsvakken hout geoogst met respect voor de natuurlijke
bosontwikkeling en voor de bosbeleving. In verband
met de aanhoudende droogte en de problematiek
rondom de letterzetterplaag is de houtoogst van
2019 samengevoegd met de houtoogst van 2020.
Bij het inventariseren van de te kappen bomen
bleek namelijk er relatief weinig hout uit deze vakken zou komen.
Omdat het bos rondom het Henschotermeer eind
2018 in erfpacht is uitgegeven aan de familie Van
de Lagemaat en zij op deze gronden het onderhoud
verrichten, hoefde daar amper geoogst te worden.
Het dunningsvak ‘Willemijntjeshoef’ in het noorden
van het landgoed stond op de planning voor 2019,
samen met het dunningsvak rondom de Pyramide
van Austerlitz. Omdat er veel aanbod van hout was
door de droogte en de letterzetterplaag stonden de
houtprijzen in 2019 erg onder druk. Daarom is

besloten om de kap naar eind 2019 en begin 2020
te verplaatsen. In totaal is een recordhoeveelheid
aan hout geoogst van een slordige 6500 kuub.

Grafheuvels

ontdekt

De bossen van landgoed Den Treek-Henschoten
tussen Leusden en Doorn herbergen niet alleen
bijzondere natuurwaarden, er zijn ook sporen te vinden uit een ver verleden. Archeologen van Archol,
verbonden aan de universiteit Leiden, hebben in
2019 veertien prehistorische grafheuvels ontdekt.
Deze heuvels zijn 2000 tot 5000 jaar geleden als
grafmonument gebouwd voor bijzondere personen
uit de samenleving van de vroegste boeren in dit
gebied. Met een grondboor hebben de archeologen
26 heuvels in het gebied onderzocht. Prehistorische
grafheuvels zijn gebouwd met zand en plaggen.
Deze tekenen zich als donkere en lichte banen in
de grondboor af. Zo kunnen de archeologen de
grafheuvels onderscheiden van bijvoorbeeld natuurlijk gevormde stuifduinen.
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Het Henschotermeer op een zomerse dag | Maaike van Heek-Mojet

U pdate

verhuizing

YMCA

De YMCA, het jeugdkampeercentrum dat nu een
locatie op het landgoed in Leusden heeft, bereidt
zich al enige jaren voor op een verhuizing naar
een nieuw terrein met natuurlijke afscheidingen bij
het Henschotermeer. Hier zal de YMCA ook een
nieuw kampgebouw realiseren, dat geschikt is voor
groepsontvangsten in combinatie met kampeerfaciliteiten buiten. De familie Van de Lagemaat
(exploitant van het Henschotermeer) en de YMCA
presenteerden in juni 2019 hun plannen tijdens een
informatiebijeenkomst voor inwoners, omwonenden
en belanghebbenden.
Daarop is met de input van deze bijeenkomst in
augustus een definitief gebiedsplan opgesteld.
Gezien de ligging van het gebied in twee gemeenten, is bekeken op welke wijze het gebiedsplan op
de meest passende wijze voor alle betrokkenen
(inwoners, belanghebbenden en gebiedspartijen)
kan worden gerealiseerd. Naar verwachting wordt in
2020 gestart met de bouw.
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O pstallen N ieuws

De dynamiek in het beheer van een landgoed reikt
verder dan bos en natuur. Ook de opstallen (woningen en (bedrijfs-) gebouwen) maken een wezenlijk
onderdeel uit van het zo beeldbepalende Treeker
landschap.
In 2019 zijn de Tuinmanswoning aan de
Treekerweg 44 en woonboerderij de ‘Ganzekuyl’
aan de Treekerweg 13 in Leusden (tegenover het
landgoedkantoor) beiden van eigenaar gewisseld,
waarbij de (onder)grond door het landgoed met het
recht van erfpacht ter beschikking wordt gesteld.
Het terrein van het voormalige clubhuis ‘Ingeborg’
aan de Paradijsweg in Leusden is gesplitst in twee
bouwkavels op erfpacht. De eigenaren zijn inmiddels gestart met de bouw van hun nieuwe woning.
Tegenover de werkschuur aan de Treekerweg in
Leusden is een grote kapschuur gebouwd voor
het werkmaterieel van het landgoed. De schuur is
gebouwd van Treeker douglashout naar het ontwerp
van architect Quirijn van Swinderen.

Het bouwproces van de Treeker kapschuur | Robert de Graaf

Bouwbedrijf Snitselaar heeft de fundering en de
ruwbouw gerealiseerd. John van Gulik en Robert
de Graaf, beiden medewerkers van het landgoed,
hebben de kapschuur verder met vakmanschap
afgebouwd. Bovenstaande collage illustreert het
bouwproces.
Het melkveebedrijf van Niels en Jolanda Wassenaar
werd in 2019 geconfronteerd met het ineenstorten
van de vloer van hun jongveestal. Het jongvee
kwam in de grup (mestopvang) onder de stal terecht
en kon door de brandweer worden gered. Twee
koeien konden niet worden gered. Na het ongeval is
direct gestart met de plannen voor de renovatie van
de stal.

meer exclusieve concerten, maar de koepel kan ook
gehuurd worden voor een besloten partij.
Op de voormalige Defensie-camping Waterloo langs
de Doornseweg in Leusden is door de Vereniging
Tiny Waterloo in 2019 gewerkt aan een innovatief
plan om hier een beperkt aantal Tiny Houses te
realiseren. Het landgoed had graag gezien dat zo’n
initiatief voor wonen met een minimale ecologische
footprint een kans zou krijgen, maar helaas is door
de gemeenteraad van Leusden besloten om geen
vergunning voor dit plan te verlenen. Vooralsnog
houdt het terrein zijn campingbestemming. Er worden gesprekken gevoerd met meerdere campingexploitanten.

De Koepel van Stoop tegenover de Pyramide van
Austerlitz op Henschoten is in 2019 voor een periode van drie jaar en verhuurd aan het Beauforthuis
in Austerlitz. Het Beauforthuis organiseert hier onder
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A a n l e g T r e e k e r MT Bparcoursen
Na een intensieve periode van planvorming en
voorbereiding werd in oktober 2019 gestart met
de aanleg van de twee Treeker MTB-routes: een
noordelijke route over Den Treek van ruim 22 km
en een zuidelijke route over Henschoten van ruim
15 km. Vanaf april 2020 is de MTB Trail open voor
het publiek. In deze editie van het jaarbericht is een
interview te lezen met MTB-routespecialist Patrick
Jansen en beheerder Martin Nolsen. Zij vertellen
over de aanleg van de parcoursen en over de
uitdagingen.

Treeker Vrijwilligers

Onze dames en heren Treeker vrijwilligers uit de
twee Buitenploegen zijn niet meer weg te denken uit
de organisatie en van grote betekenis voor het landgoed. Naast allerhande onderhoud in de bossen en
natuurterreinen hebben onze buitenploegen ook een
uitzonderlijke grote bijdrage geleverd aan de aanleg
van de mountainbikeroutes die meter na meter met
mankracht en machines zijn aangelegd.

Treeker MTB-route | Maaike van Heek-Mojet
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De groep vrijwilligers van de Evenementenploeg
organiseerde in 2019 weer zes Treeker wandelingen en zij ontvingen in totaal ruim 350 gasten.
Iedere wandeling heeft telkens een andere gastspreker, een andere locatie en een ander thema:
van een update over de vondst van het oerbos tot
een avondwandeling met de schaapskudde, van
de oorlogsjaren, de bosbouw, de landbouw en de
Koepel van Stoop tot de Treeker Kerstviering.
Voor zoveel vrijwillige steun en betrokkenheid bij
het landgoed, bij het landschap, bij de natuur en bij
elkaar zijn het landgoed en de familieachterban de
Treeker vrijwilligers zeer dankbaar.

In

memoriam | F rans K raaikamp
Na een dappere strijd van twee jaar tegen de ziekte
ALS is Treeker vrijwilliger van het eerste uur Frans
Kraaikamp (71) op 18 september 2019 overleden.
Hij hield van het landgoed en kende elke vierkante
meter. Frans nam veel ervaring, doorzettingsvermogen, collegialiteit, gezelligheid en humor mee naar
de werkdagen. Na de diagnose ALS bleef hij werken op het landgoed tot het niet meer ging.

Vrijwilligers helpen bij de aanleg | Evert Jan Kema

Frans Kraaikamp | Maaike van Heek-Mojet

Melkveebedrijf Veldhuizen | Maaike van Heek-Mojet

Daarna zocht hij de groep vrijwilligers wekelijks op
voor de gezelligheid, voor de grappen en voor de
verbondenheid. Voor alles wat Frans voor het landgoed heeft betekend, zijn we hem zeer dankbaar.

landbouwbodem is bovendien de randvoorwaarde
voor het bergen en leveren van voldoende water,
het vastleggen van organische stof, een gezond
bodemleven, de beschikbaarheid van voedingsstoffen én voor flora en fauna.

De

Om deze gedachte in de praktijk te brengen, is
samenwerking tussen het landgoed en zijn pachters
van groot belang. Daarom is aan alle melkveehouders aangeboden – na een eerdere deelname van
mijzelf – om een cursus Duurzaam Bodembeheer te
volgen, georganiseerd door het Utrechts Particulier
Grondbezit. Deze cursus bestond uit een theoretisch deel waarbij de laatste inzichten aan de orde
kwamen en een praktisch deel waar bij verschillende bedrijfsbezoeken methodieken en bedrijfsmodellen konden worden geëvalueerd.

bodem is de basis

door bestuurder C arel Q uarles
De landbouwsector staat voor een groot aantal uitdagingen. Te denken valt aan thema’s als biodiversiteit, verdienmodellen, natuurinclusieve c.q. kringlooplandbouw, klimaatbestendig watermanagement
en duurzaam bodembeheer. Op het landgoed is
op dit terrein al veel gebeurd, onder andere via de
uitfasering van de intensieve varkenshouderij en het
creëren vanaf 2011 van de huidige vijf toekomstbedrijven waar gewerkt wordt met respect voor natuurwaarden.
De centrale visie is dat een duurzame landbouw
begint met een gezonde en vruchtbare bodem. Op
een vruchtbare bodem kan duurzaam gezond en
veilig voedsel worden geproduceerd. Een gezonde

Uit de gezamenlijke evaluatie bleek de cursus in
goede aarde gevallen. Zo hebben Jan en Lisette
Oskam besloten deel te nemen aan de Pilot Groene
Contour gericht op de ontwikkeling van een verdienmodel bij extensiever grondgebruik.

L a n d g o e d D e n T r e e k -H e n s c h o t e n
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Den Treek-Henschoten zet zijn beleid om de pachters te enthousiasmeren en faciliteren voort.

Experiment Bloemrijke
Akkers
Door Wim Knol

In 2018 en 2019 heeft de Jagersvereniging veldproeven gedaan met 40 wildmengsels op de ‘kwekerij’ langs de Treekerweg in Leusden. Wat leveren
ze op aan biodiversiteit en zijn alle mengsels even
succesvol? Het vinden van de antwoorden op deze
vragen was het doel van dit experiment. Erik van Til
heeft daarvoor maandelijks met vrijwilligers gegevens verzameld over bloeisucces, bijen, vlinders en
wild. Met twee extreem droge zomers hoorde ook
mislukking tot het resultaat. Conclusies? Dure veelsoortige mengsels doen het slecht op voedselrijke
grond. Ze hebben juist schrale bermen en akkers
nodig. Inzaaien met winterrogge in het najaar levert
betere resultaten op dan in het voorjaar. De onkruiddruk is met najaarsinzaai een stuk minder.
Onderploegen van gewasresten is goed voor het
vocht in de bodem maar stimuleert de onkruiddruk
ook sterk. Niet doen dus, want daardoor neemt ook
de variatie in soorten planten af. Maar er zijn ook

Bloemrijke akker op de kwekerij | Erik van Til
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soorten die het altijd doen. Zonnebloem, boekweit,
mergkool, Phacelia, korenbloem en gele mosterd
doen het goed. Voor wild prima dekking en voor
vlinders en bijen een rijke voedselbron. Maar een
hoog en dicht gewas is voor de patrijs en de fazant
juist weer ongunstig, omdat het te lang nat en koud
blijft in de ondergroei.
Een prachtige bijvangst van het onderzoek waren
de vele filmbeelden van reewild, das, raaf en haas.
En als je dan op je buik ligt om een foto te maken
van een bloeiende plant en er knabbelt een haas
aan je laarzen, dan is dat ook biodiversiteit. Net
zoals het gevecht van een reebok met de jonge
aanplant.

B e r ic h t e n

uit het veld

Door Henk Ketelaar

De toezichthouder en flora- en faunabeheerder van
het landgoed, Henk Ketelaar vertelt in ‘Berichten
uit het veld’ over bijzondere flora en fauna, geobserveerd op het landgoed. Natuurfotograaf Wilco
Busstra maakte de foto’s.
“In 2019 is voor het eerst de zeldzame blauwborst
(Luscinia svecica) waargenomen op het landgoed.

Blauwborst | Wilco Busstra

Dit kleine vogeltje is door zijn felle kleur en zang
een opvallende verschijning. Hij is verwant aan de
nachtegaal. De blauwborst komt voor in insectrijke en natte, gevarieerde gebieden. Zijn voedsel
bestaat voornamelijk uit insecten, wormpjes, slakjes
en bessen. Vanaf maart arriveert de blauwborst in
ons land en vroeg in september vertrekt hij weer
voor zijn overwintering op het Iberisch schiereiland
en in westelijk Afrika.
De broedtijd van de blauwborst is van april tot juli.
Het nest wordt meestal op de grond gemaakt. De
blauwborst broedt zo’n 14 dagen en de jongen verlaten 14 dagen later het nest. Deze snelle vlieger
leeft verborgen in de vegetatie en is daarom moeilijk
te spotten.”

De ijsvogel (Alcedo atthis) is nog kleurrijker dan de
blauwborst. Het aantal ijsvogels op het landgoed
liep enkele jaren achteruit, maar ze zijn terug van
weggeweest. De late vorstperiode was vermoedelijk de oorzaak van deze achteruitgang. Ook de
ijsvogel is een opvallende verschijning door zijn
afstekende blauwe en oranje kleuren, maar ook
een zeer schuwe soort die zich weinig laat zien.
Deze typische viseter is sterk aan water gebonden,
vooral aan stromend zoetwater. Inmiddels is een
aantal broedparen op het landgoed gesignaleerd.
Een telefoontje was dan ook genoeg om natuurfotograaf Wilco Busstra te enthousiasmeren om de
blauwborst en de ijsvogel te fotograferen. Met veel
engelengeduld!”
Meer foto’s van Wilco Busstra zijn te bekijken op
www.wilcobusstra.nl.

IJsvogel | Wilco Busstra
L a n d g o e d D e n T r e e k -H e n s c h o t e n
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Bos
In

en natuur in de genen

gesprek met

Willem H.J.

Zijn bijnaam luidde ‘Willem de Bosbouwer’.
Jonkheer W.H. de Beaufort (1881-1976) was een
belangrijk grondlegger van het bos- en natuurbeheer op Den Treek-Henschoten en in de rest van
Nederland. Volgens zijn visie wordt vandaag de dag
nog steeds gewerkt.
Kleinzoon Willem H.J. de Beaufort (75) vertelt over
zijn markante, gerespecteerde en beminde grootvader. Een visionair voor zijn tijd met een tijdloze visie.
Kleinzoon Willem volgde in zijn voetsporen. Nu de
bossen in Noord-Europa kraken en kreunen onder
het veranderend klimaat deelt kleinzoon Willem de
generatie-overschrijdende kennis en ervaring in
bosontwikkeling.

de

Beaufort

gronden uit zandverstuivingen en kale vlakten met
gras- en heidesoorten. Om de context van bosontwikkeling te begrijpen, gaan we ruim twee eeuwen
terug in de tijd. Zo lang neemt de ontwikkeling van
een divers en oud bos in beslag. Onze stamvaders
uit die eerste generaties Beauforten waren in de
negentiende eeuw al planmatig, deskundig, professioneel en innoverend met bos en natuur bezig.”

“Toen mijn grootvader W.H. de Beaufort (18811976) bosbouw studeerde in het Saksische
Tharrandt schreef hij als jonge student in een brief
aan zijn ouders: “ ’t is waarlijk een plekje aarde door
de natuur met voorliefde bedeeld, hier koele bosschen, met statige fijn- en zilversparren, en daar
tusschendoor slanke berkenstammen, en onder een
machtig woud van boomvarens en boschbessen…
U zult wel begrijpen …. Dat dit alles een ontzettenden indruk op mij maakt, dat mij bij het zien van
zulk een natuur een gevoel van groote innige dankbaarheid doorstroomt, daarvoor dat het mij vergund
is, al dit schoone te genieten, dat ik de schoonste
jaren van mijn jeugd mag door brengen ….”
“Dit citaat, dat mijn grootvader aan zijn ouders
schreef direct na zijn aankomst bij de bosbouwschool in Duitsland, is bepalend voor zijn visie. Hij
schetst een ambitieus beeld van een zeer divers
en oud bos. Dit ambitieuze beeld heeft hij altijd als
ultiem doel nagestreefd op Den Treek-Henschoten.
De realiteit ten tijde van zijn overgrootvader in
1807 zag er totaal anders uit. Toen bestonden de
W.H. de Beaufort als student in 1895 | Archief Stichting De Treeker Eik
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Het

ontstaan van de
bossen

Treeker

“We beginnen in 1807. In dat jaar kocht de overgrootvader van mijn grootvader het landgoed
Den Treek. Zijn naam was ook W.H. de Beaufort
(1775-1829). We hebben nogal wat W.H.’s in de
familie. Vanuit zijn huis Den Treek had hij zicht op
de Pyramide van Austerlitz. Dat uitzicht liet hij vastleggen op een schilderij. W.H. was een pionier en
startte meteen met de aanleg van lanen ter verfraaiing van de omgeving rondom zijn huis. Zijn eerste
stappen in de ontwikkeling van een aangrenzend
parkbos (tegenover zijn huis) waren erop gericht om
waardevol eikenhout te telen en te verkopen.”
“De daaropvolgende generatie, zoon A.J. de
Beaufort, borduurde voort op dit zeer jong aangeplante bos. Deze grootvader van mijn grootvader
stelde zich eerst ten doel om betere omstandigheden te creëren voor de landbouw. Na het vertrek
van de Franse troepen bleven de gronden uitgeput
achter. Daarop volgde in Nederland een grote, langdurige voedselschaarste. A.J. de Beaufort wilde hier
iets tegen doen. Hij richtte een landbouwschool
op (nu het Beauforthuis in Austerlitz). Zijn plannen liepen op niets uit. Het Beauforthuis werd een

kerk. De bosaanleg werd een rendabele vorm van
bodemproductie. Op de wat betere gronden startte
hij met de aanleg van eikenhakhout. De eek uit
deze bosjes leverde toentertijd een goed rendement
op, maar de bosjes putten de grond uit. Daarna
begon A.J. de Beaufort met de aanleg van bos
met grove den en met de aanleg van lanen om het
gebied te ontsluiten. Dit werd planmatig aangepakt
en wederom met oog voor rendement. In de bosaanleg werd geploegd, gezaaid, gespit en geplant.
De lanen langs de Treekerweg, nabij de Pyramide
en op de huidige boswachterij Austerlitz werden
aangelegd met eik en beuk. Ze bleken een experiment op zich te zijn. Spoedig werd zichtbaar wat
wel goed ging en wat niet goed ging. Decennia later
bleek dat de natuurlijke bezaaiing van de naastgelegen bossen afkomstig was van deze lanen.
Toentertijd ontstond ook het inzicht dat vooral de
grove den een echte pionierssoort was in de kale
vlakten. De grove den heeft veel licht nodig, kan
goed tegen droogte en stelt geringe eisen aan de
bodemkwaliteit. Voor loofsoorten als de eik en de
beuk was de bodem op deze schrale, kale vlakten
veel te arm. Bovendien hadden jonge bomen veel
last van schade ten gevolge van wildvraat door
konijnen en korhoenders.”

Uitzicht vanuit het huis Den Treek op de Pyramide van Austerlitz in 1807
L aannddggooeedd D eenn T rreeeekk-H eennsscchhootteenn
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“De volgende generatie zette het werk van A.J.
de Beaufort met volle kracht voort. Zoon J.B. de
Beaufort (de vader van mijn grootvader) richtte
boomkwekerijen op. Met pinetum Schovenhorst en
met Het Loo werden zaden uitgewisseld. De lanen
werden aangevuld met Amerikaanse eik en douglas.
Maar met wat boompjes plant je nog geen bos.
Na de aanleg van het bos ontstonden er al spoedig dikke pakketten strooisel op de bosbodem. Dit
strooisel (takken, bladeren en naalden) kon in deze
jonge bosfase nog niet worden verteerd tot humus.
Het jonge ecosysteem was hier simpelweg nog niet
klaar voor. Humus is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een vruchtbaar en mineraalrijk bodemleven en voor het vasthouden van het water. Het is de
humus die een vitaal bodemleven mogelijk maakt
met schimmels, pissebedden, wormen, franjestaarten, springstaarten, mollen en bacteriën. Strooisel,
humus, bodemleven en bos horen bij elkaar. Als ze
eenmaal op elkaar zijn ingespeeld, vormen ze een
gesloten voedselkringloop.”

Status in de bossen vanaf 1900

“Grootvader nam aan het begin van de twintigste eeuw het stokje over van zijn vader J.B. de
Beaufort. Mijn grootvader was naast bosbouwer ook
natuurbeschermer en jager. Na afronding van zijn

studie bosbouw in 1905 raakte hij bestuurlijk betrokken bij de natuurbescherming in Nederland. Zijn
goede vriend Piet van Tienhoven vroeg hem zitting
te nemen in het bestuur van Natuurmonumenten.
Verder richtte hij het Utrechts Landschap en
Vogelbescherming Nederland op en hij bleef bij
beide organisaties decennialang bestuurlijk betrokken. Een andere bijzondere nalatenschap is de
belangrijke rol die mijn grootvader heeft gespeeld bij
de vormgeving en oprichting van de Natuurschoon
Wet (NSW) in 1928. Deze wetgeving was toen en is
heden ten dage nog steeds cruciaal voor het voortbestaan van particuliere landgoederen.”
“Zeer bepalend voor het werk en denken van mijn
grootvader was zijn bezoek aan professor Erdmann,
bosbouwer en hoogleraar in Duitsland. Daar bekeek
grootvader zogeheten ontginningsbossen met dikke
lagen strooisel op de bodem. Professor Erdmann
leerde hem de cruciale functie van de bodem voor
de vitaliteit van de bossen en hoe de bodem te verrijken is met bepaalde voedingsstoffen. Hij maakte
bijvoorbeeld gebruik van de eigenschappen van
lupine en prunus om de bodem extra te ‘bemesten’.
Op het landgoed zie je hier nog steeds de sporen
van. Ook werd er ander loofhout onder de oudere
bomen geplant, maar dat is mislukt omdat er te weinig licht was en het jonge loofhout werd opgevreten
door de konijnen.

Oude laan in het hart van het landgoed | Jan Evert Meijer
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Het oude ‘gelaagde’ Treeker bos | Maaike van Heek-Mojet

Hij ontwikkelde het zogenaamde ‘uitkapbos’. In zo’n
uitkapbos pleeg je geen grootschalige houtoogst,
maar haal je zo nu dan wat kwaliteitsbomen uit
het bos en verkoop je dat hout voor een mooie
opbrengst. Het oude Treeker bos is een goed voorbeeld van zo’n uitkapbos. Dit oude, diverse bos
kreeg grote klappen. De Tweede Wereldoorlog
brak aan. De Duitse bezetter hield flink huis op
het landgoed en kapte grote percelen bos voor de
aanleg van verdedigingslinies en loopgraven. Na
de oorlog moest er nieuw bos worden aangeplant.
Dat gebeurde snel, met dubieus plantsoen en op
grote schaal. De bosontwikkeling begon toen weliswaar deels opnieuw maar op een reeds ontwikkelde
bodem. De jonge aanplant sloeg meteen aan.”
“De keuze van grootvader voor een oud en divers
bos bleek van groot belang voor de vennootschap
toen de mijnen werden gesloten. Terwijl de meeste
boseigenaren nog twintig jaar moesten wachten
op ‘oogstbaar’ hout, kon Den Treek gewoon door
oogsten. In de 70er jaren werden de bossen geteisterd door stormen met alle schade van dien. In heel
Nederland werd grootschalig herbebost met soorten
als lariks, fijnspar en douglas. Een paar jaren nadat
de stormschade was opgeruimd, kwam er spon-

taan jonge aanwas van douglas, grove den, eik,
berk, beuk en lariks omhoog. Dit was de natuurlijke
start van een nieuwe ‘techniek’ in bosontwikkeling:
natuurlijke verjonging. Naar mijn inzicht was de kwaliteit van de bodem op dat moment pas klaar voor
deze natuurlijke verjonging. In diezelfde jaren werd
de konijnenstand op het landgoed gedecimeerd
door myxomatose. Dat betekende minder wildvraat
aan jonge boompjes wat bijdroeg aan het succes
van de natuurlijke verjonging. We waren verheugd
met deze ontwikkeling, want het bos en de bodem
moeten hiervoor ontvankelijk zijn. Vanaf deze tijd
worden de bossen op het landgoed op deze manier
beheerd; een veel kleinschaliger en natuurvriendelijker aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van de
natuurlijke voortplanting van bomen.”

W aar

staan we nu

“We zijn een heel eind op weg naar het droombeeld
van de ‘uitkapbossen’ van grootvader, maar er is
nog een lange weg te gaan. De bosontwikkeling en
bodemontwikkeling gaan goed. De bossen op het
landgoed zijn divers en meer gemengd. Jong en
oud staan meer door elkaar. De houtoogst gebeurt
kleinschalig met aandacht voor de ecologie erom-
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heen en voor de bodem. En het bos blijft een prima
economische drager voor de vennootschap. In het
oude Treeker (uitkap)bos zien we de beste resultaten van de natuurlijke verjonging, omdat een oud
bos nu eenmaal een langjarig ontwikkeld en voedselrijk bodemleven heeft.”

R ecente

ontwikkelingen

zoals de letterzetterplaag in de
fijnspar
“Door de verzuring door met name ammoniak wordt
de kwaliteit van de bosbodem aangetast. De kringloop van ‘mineraal - blad - strooisel - humus - mineraal’ wordt doorbroken. Mineralen spoelen weg en
de bodem krijgt onvoldoende mineralen of in een
verkeerde samenstelling. De opslagcapaciteit van
het water in de bodem via de humus neemt af. De
wateropname door de bomen komt in gevaar door
de aantasting van de kilometerslange schimmeldraden tussen en om de wortels van het bos. Deze
schimmeldraden zijn onmisbaar voor de water- en
mineralentoevoer naar de bomen. Dan verzwakt het
bos en met een paar jaren van droogte wordt het
bos vatbaar voor insectenplagen.”

“De lariks kent dezelfde bedreigingen als de fijnspar.
In tegenstelling tot de fijnspar is mij geen grootschalige natuurlijke sterfte van de lariks bekend, ook niet
in het buitenland. De lariks bleek altijd een ‘veilige
en robuuste’ soort. Voor de douglas geldt hetzelfde. De douglas kwam als zaad in Nederland uit
een gebied met een grote variatie in droogte, natheid, koude en warmte. Deze gebieden reiken van
Californië tot in Alaska. In Nederland zijn deze ‘herkomsten’ door elkaar geraakt met als resultaat dat
de douglas op Den Treek-Henschoten een breed
genetisch spectrum heeft. Door de droogte zal er
ongetwijfeld nog wat douglas sneuvelen maar het is
aannemelijk dat er voldoende overblijft. Die brede
genetische variatie maakt dat de douglas ook een
kansrijke soort is in een veranderend klimaat.”

K limaat
“Op Den Treek-Henschoten produceren we dik hout
waar je planken van zaagt. Dit is de beste CO2
opslag die je maar kunt bedenken. We moeten ons
realiseren dat klimaatverandering van alle tijden is.
Neem het 13.000 jaar oude oerbos dat gevonden

Grootschalige fijnsparsterfte in de bossen | Maaike van Heek-Mojet
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bosbodem. Dit kunnen we doen door loofhout dat
vanzelf opkomt (zoals lijsterbes en berk) een goede
kans te geven. Bij voldoende licht kan worden bijgeplant met linde, haagbeuk, esdoorn en tamme
kastanje. De grote gaten in het bos door de sterfte
van de fijnspar bieden kansen voor de natuurlijke
verjonging van grove den, berk en Corsicaanse den.
Experimenteren met nieuwe soorten door de klimaatverandering zou ik beperken tot experimenten
met lanen, zoals mijn voorouders ook gedaan hebben. Door de langgerektheid van lanen krijg je een
goede indruk of en hoe deze soorten passen binnen
groeiomstandigheden op het landgoed.”

S uggesties

voor de toekomst

“Werk met de natuur en met de natuurlijke ontwikkelingen. Gun het bos rust en tijd. Blijf werken aan
de kwaliteit van de bodem. De bodem hoort de topprioriteit te zijn. Denk en werk vanuit een langetermijnvisie. Concentreer het beheer op de natuurlijke
verjonging. Selecteer op kwaliteit onder de jongste
bomen (12 jaar). Stuur de bosontwikkeling middels
een midden-etage in het bos.
Oogst de dikke, oude jongens wanneer de jonge(re)
bomen er last van krijgen, wanneer de oude jongens sleets en gevaarlijk worden en wanneer je rendement nodig hebt. Monitor je bevindingen, experimenteer en blijf leren.
Kijk goed naar het bos, naar z’n ontwikkeling, z’n
gelaagdheid en naar z’n bodemkwaliteit. Realiseer
je dat je geen bos kunt maken. Je kunt hooguit de
condities scheppen voor het natuurlijke proces. Dat
zijn de enige ‘knoppen’ waaraan je kunt draaien.”

Experiment laanaanplant met klimaatbestendige Thuja |
Maaike van Heek-Mojet

is bij het Vogelwater. Ook nu worden we geconfronteerd met een abrupte klimaatverandering. De
bosontwikkeling kan zo’n verandering niet bijbenen.
Al met al wordt het steeds belangrijker dat we werken aan een sterk en veerkrachtig bos en een vitale

“Den Treek-Henschoten is door de tijd heen
condities-scheppend bezig geweest binnen de
natuurlijke processen in het gebied. De tijden kunnen tegenzitten in de gedaanten van stormen,
recessies, plagen en zelfs klimaatveranderingen,
maar met iedere tegenslag dienen zich nieuwe
kansen aan.”

Laannddggooeedd Deenn Trreeeekk -Heennsscchhootteenn
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Nieuwe bewoners van
‘T u i n m a n s w o n i n g ’
In

gesprek met

de

W ibbi e n V i n k e - d e B e a u f o r t

Wibbien en Coen Vinke-de Beaufort wonen sinds
december 2019 in de voormalige Tuinmanswoning
aan de Treekerweg. Bij velen staat deze plek
bekend als het ‘sieraden- en mineralenhuisje’,
waar decennialang het winkeltje van Els en Erico
Oorthuis gevestigd was. Na hun vertrek is het huis
gerenoveerd en ruim een jaar verhuurd geweest.
Wanneer er huizen vrijkomen voor bewoning op het
landgoed worden deze huizen traditiegetrouw eerst
aangeboden aan belangstellende familieleden-aandeelhouders van het landgoed. Wibbien en Coen
waren op dat moment op zoek naar een plek in de
buurt van Apeldoorn, waar Coen werkt. Toen dat
niet wilde vlotten, kwam de Tuinmanswoning voorbij. Ze gingen kijken en raakten op slag verliefd op
deze plek.

“De Treeker Beauforten zijn wijd vertakt. Mijn wortels liggen in de tak ‘Mariëndaal’. Mijn moeder was
Lucia de Gelder en mijn vader was Lodewijk de
Beaufort. Over hem is recent het boek Brieven uit
Nieuw Guinea verschenen, uitgegeven door de
Historische Commissie van onze familiestichting
De Treeker Eik. Hij was een tijd bestuurder van
het landgoed. Als kind ging ik met mijn ouders
mee naar de nieuwjaarsreceptie voor Treeker
familieleden, die toen nog plaatsvond op het huis
Den Treek. En we bezochten regelmatig een door
ons geliefde oom van mijn vader, oom Theo in
Amersfoort. Als kinderen verhuisden we vaak voor
het werk van mijn vader, maar Den Treek was een
vast element in mijn jeugd.”
“Tijdens mijn studie Frans leerde ik mijn echtgenoot
Coen kennen. We trouwden en in de tijd die volgde,

hebben allerlei omzwervingen over de wereld ons
Wibbien en Coen | Maaike van Heek-Mojet
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De ‘Tuinmanswoning’ | Maaike van Heek-Mojet

leven bepaald. Coen werkte toen voor AkzoNobel
en werd veel uitgezonden. Wij verhuisden als
gezin mee en woonden onder andere in Brazilië en
Barcelona. We hebben drie kinderen die inmiddels
studeren: Sara, Wieger en Folkert. Tijdens de basisschoolperiode van de kinderen hebben we besloten
om ons te vestigen in Wassenaar. Naast de zorg
voor onze kinderen gaf ik Franse les op een middelbare school in Wassenaar. Dat was een fijne tijd.”
“Met de kinderen uit huis en Coen die directeur
werd van een in Apeldoorn gevestigde onderneming
in industriële kleurstoffen brak een volgende fase
aan. We besloten ons huis in Wassenaar te verkopen en op zoek te gaan naar een huis dichterbij
Apeldoorn met een pied-à-terre in Den Haag. In de
omgeving van Apeldoorn konden we niet meteen
een geschikte plek vinden. Toen de brief over de
Tuinmanswoning op het landgoed voorbijkwam,
hebben we daarop gereageerd. Bij de bezichtiging
voelden het huis, de plek en het landgoed als ‘thuiskomen’. En dat is zo gebleven. Inmiddels hebben
we ons huis in Wassenaar ‘verruild’ voor een huis in
de binnenstad van Den Haag. We hebben in het

Omslag Brieven uit Nieuw Guinea |
Ontwerp: Birgitta van Swinderen

Westen een leven opgebouwd met vrienden en herinneringen. Naast de Haagse levendigheid is er nu
een nieuwe dimensie bijgekomen. Op het landgoed
ervaren we een serene rust. Het huis is een warme,
knusse plek en de natuurlijke omgeving laadt ons
op. We voelen ons bevoorrecht dat we het beste
van beide werelden kunnen combineren.”

Boek Brieven

uit

Nieuw Guinea

Brieven van Lodewijk de Beaufort geschreven vanuit
het marinekamp op Biak, Nederlands Nieuw Guinea
tussen april 1961 en juni 1962.
De 20-jarige LTZ cd 3 KMR Lodewijk A.R.J. de
Beaufort schreef van eind april 1961 tot juni 1962
vanuit Marinekamp Biak aan zijn ouders W.H. de
Beaufort en M.L. de Beaufort - van Hamel (Mamma
en Fawi) en grootouders van moederskant (Oma en
Ota van Hamel - de Vries Feyens). Dit is een publicatie van de Historische Commissie van Stichting
De Treeker Eik. Het boek is te bestellen via:
secretariaat@treekereik.nl
ISBN 978-94-6323-855-7.
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De Droogmakerij en de geologie
v a n D e n T r e e k -H e n s c h o t e n
Door

dr.

Jos Bazelmans, Rijksdienst

voor het

Cultureel Erfgoed

In 2016 werden bij zandwinning in de toenmalige
Droogmakerij (nu het Vogelwater) bosresten aangetroffen die dateren uit het einde van de laatste ijstijd.
Ze zijn zo’n 12.900 jaar oud. Tijdens het onderzoek
werden ter plekke door de Geologische Dienst
Nederland van TNO twee diepe grondboringen
gezet om de opbouw van de ondergrond te bestuderen; de ene boring ging tot een diepte van 18 meter
onder het maaiveld, de andere zelfs tot 54 meter
diep. De boringen laten een geologische geschiedenis zien die honderdduizenden jaren teruggaat.
Den Treek-Henschoten en omgeving geniet een
zekere bekendheid in de geologie. In de jaren 18331836 zette Johannes B. Stoop de eerste putboring
in Nederland met behulp van een stoommachine.
Deze boring ging tot wel 136,5 meter diep en vond
plaats iets ten noorden van het huidige Beauforthuis
in Austerlitz. Het project was geen succes: het lukte
niet om een waterput te slaan die spontaan water
gaf. Gerard Moll, hoogleraar wis- en sterrenkunde in
Utrecht maakte echter gebruik van de mogelijkheid
om ‘de aard der gronden’ nauwkeurig te beschrijven. De plek van de boring is tegenwoordig nog te
herkennen als een kuil in het bos.
In 1873 werd in opdracht van W.H. de Beaufort een
waterput aangelegd op het landgoed. Hierbij werd
gebruik gemaakt van een nieuwe techniek die door
Britse militairen op de Krim was ontwikkeld: een
boring met een Nortonpijp. Dit keer ging het wel
goed. Volgens de overlevering bevindt deze Nortonput zich bij de Hopschuur. De Utrechtse hoogleraar
wis- en natuurkunde Pieter Harting bestudeerde
deze opgeboorde afzettingen. Op een diepte van ca.
Bron | TNO en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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13 meter ontdekte hij een blauwgrijze zeeklei. Deze
klei had hij ook in drie andere boringen in de Amersfoortse binnenstad en op het landgoed Heiligenberg
aangetroffen. De geologische eenheid of ‘formatie’
werd door hem naar de rivier de Eem gedoopt tot
‘Système Eémien’. Het begrip Eem Formatie wordt
tot op de dag van vandaag gebruikt. Eemien is zelfs
internationaal uitgegroeid tot een benaming voor de
warme periode tussen de beide laatste ijstijden.
In de late jaren dertig van de 20ste eeuw deed de
Leidse hoogleraar palynologie Frans Florschütz een
ontdekking op het landgoed. Onder een dik pakket
zand trof hij een dunne veenlaag aan uit het laatste
deel van de laatste ijstijd. Deze veenlaag was vrijgelegd bij zandwinning voor de aanleg van de Grebbelinie. Op basis van in het veen aanwezig stuifmeel
beschreef hij een relatief warme periode die enkele
jaren eerder al in Denemarken was beschreven: de
Allerød-periode. De bosresten die zijn gevonden bij
de aanleg van het Vogelwater stammen ook uit deze
periode.
Tot slot werden in 1961 direct ten oosten van de
stad Amersfoort twee diepe boorkernen gestoken en
onderzocht. Ze gelden als de typelocatie – of stratotype - in Nederland van het al door Harting beschreven Eemien. Ook in de boringen in de Droogmakerij
zijn de afzettingen uit het Eemien goed te zien.
De voormalige Droogmakerij ligt op een hoogte van
ca. 7 meter boven NAP. Het gebied bevindt zich
direct ten oosten van de Utrechtse Heuvelrug en
ongeveer twee kilometer westelijk van de overgang
naar de enkele meters lagergelegen Gelderse Vallei.
Aan de rand van deze vallei stroomt de Heiligenbergerbeek, één van de beken die de Eem voedt.
Voor het begin van de voorlaatste ijstijd, het Saalien (380.000 tot 130.000 jaar geleden), maakte het
gebied van Den Treek-Henschoten vele honderdduizenden jaren lang deel uit van de dalvlakten van
Rijn en Maas. Deze rivieren lieten ter plekke dikke
pakketten met voornamelijk zand en grind achter.
Tijdens het Laat-Saalien was sprake van een ijsbedekking die tot de latere Utrechtse Heuvelrug reikte.
Onder het gewicht van dikke ijslobben werd het in de

ondergrond aanwezige zand en grind zijwaarts tot
een hoge rug opgestuwd. De minimale ijsdikte was
waarschijnlijk 225 meter.
Aan het einde van het Saalien smolt het landijs en
werden in het gebied van de Droogmakerij metersdikke pakketten sediment afgezet die door smeltwater aangevoerd werden van de hogere delen van de
Heuvelrug.
Op een diepte van 11,5 tot 14,5 meter liggen klei- en
veenafzettingen uit het Eemien (130.000 tot 115.000
jaar geleden). De Droogmakerij lag in deze periode
in de buurt of onder directe invloed van de zee.
Boven de afzettingen uit het Eemien is tot aan het
oppervlak een complexe opeenvolging van sedimenten zichtbaar uit de laatste ijstijd, het Weichselien
(115.000 tot 11.700 jaar geleden). Ze zijn meestal
afgezet door de wind, soms door zeer bescheiden
smeltwaterstroompjes. In deze zandige afzettingen
zijn ook veenlagen aangetroffen uit de relatief warmere periode tijdens de laatste ijstijd. Deze veenlaagjes laten zien dat de Droogmakerij mogelijk altijd
een relatief nat gebied is geweest.
Na de Allerød-periode werd het nog ongeveer
duizend jaar heel koud en verdween de vegetatie
grotendeels. Dit wordt de Jonge Dryas-periode genoemd. Opnieuw had de wind vrij spel. Er werd een
dekzandpakket van 1,5 meter afgezet in de Droogmakerij. Niet ver van de Droogmakerij liggen stuifzanden uit de late Middeleeuwen en vroegmoderne
tijd. Deze zijn ook door de wind ontstaan, maar met
de mens als oorzaak door een te intensieve begrazing van de heidevelden. Hierdoor verdween de
vegetatie over grote oppervlakten, waardoor de wind
vat kreeg op het dekzand.

Met dank aan Jeroen Schokker
TNO | Geologische Dienst Nederland
Afbeelding pagina 22 | Een deel van de boring in de
Droogmakerij (tussen 11,50 en 17,50 onder maaiveld (= 7 meter +NAP). De grijze laag tussen 13,60
en 14,30 meter -mv is zeeklei uit het Eemien.
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Plaatsing van het bevrijdingsmonument ‘De Elf Eiken’ | Maaike van Heek-Mojet

De Historische Commissie
Hoeders
In

van cultureel en familiaal erfgoed

gesprek met voorzitter

Familiestichting De Treeker Eik verbindt al 55 jaar
de ruim 600 nazaten van W.H. de Beaufort (17751829), die het landgoed in 1807 stichtte. In de
afgelopen twee eeuwen is door zeven generaties
veel historisch waardevol materiaal geschreven,
verzameld en bewaard. De Historische Commissie draagt zorg voor dit culturele, historische en
familiale erfgoed zowel ten behoeve van de huidige
en toekomstige generaties familieleden, als voor
belangstellenden vanuit de samenleving. Zij doet dit
onder meer door het materiaal dat veelal is of wordt
opgeslagen in Het Utrechts Archief te ontsluiten.
Commissievoorzitter Floris van Asbeck (71) vertelt
over de doelstelling, over de projecten en over de
samenwerking.
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Floris

van

Asbeck

“Onze Historische Commissie bestaat uit zes
familieleden: Louki Eschauzier, Illy van Voerst van
Lynden, Quirijn van Swinderen, Diederik van Asbeck
en sinds kort Pim van Rooijen. Zij heeft de plaats
ingenomen van Fleur de Beaufort, die eind vorig jaar
wegens drukke werkzaamheden haar activiteiten
voor de commissie heeft moeten beëindigen. Wij
komen zo’n vier keer per jaar bijeen, al naar gelang
de projecten die we ter hand nemen. Deze projecten
zijn divers van aard en ze hebben veelal een langere
looptijd.”

B evrijdingsmonument
Met het verschijnen van dit jaarbericht zal het bevrijdingsmonument ‘De Elf Eiken’ weer als monument
bij het Henschotermeer herkenbaar zijn.

“Het lag in de bedoeling dit bijzondere monument op
5 mei 2020, dus 75 jaar na de bevrijding, opnieuw te
onthullen maar door de corona-crisis heeft dit helaas
niet plaats kunnen vinden. Het ‘Henschoter Meer’
is in 1939 ontstaan door het afgraven van zand
voor de stellingen van de Grebbelinie en de Gelderse Vallei. Het dankt zijn ontstaan daarom aan de
Tweede Wereldoorlog. Om dit te herdenken werden
aan de noordoever van het meer op 23 juni 1948
door de elf kinderen van Johannes Bernardus de
Beaufort (1847-1924), burgemeester van Woudenberg, symbolisch voor de elf bevrijde provincies elf
staken in de grond geslagen, die in het najaar van
1948 werden vervangen door eiken. Tijdens deze
plechtigheid is de naam ‘Henschoter Meer’ aan deze
plaats gegeven. In 1972 werd het Henschotermeer
vergroot en ingericht als recreatiegebied. Het monument raakte echter in verval en was niet meer als
zodanig te herkennen. In 2012 zijn zelfs drie van de
elf eiken per abuis gekapt. Daarop heeft de Historische Commissie het plan opgevat om het monument
in ere te laten herstellen. De drie gekapte eiken zijn
inmiddels vervangen en landschapsarchitect Diederik van Everdingen heeft een ontwerp gemaakt om
de herkenbaarheid als monument in het landschap
te vergroten. Inmiddels zijn ook een gedenksteen en
een Treeker Info huisje geplaatst.”

S chaapskooien
landgoed

voering op het boerenerf. Het ligt in de bedoeling dat
deze zal worden verplaatst en op een van de door
de Historische Commissie gevonden locaties zal
worden herbouwd.”

C ahiers

“De Historische Commissie stelt cahiers samen van
opvallende correspondenties of dagboeken van
voorouders. Zij voorziet die waar nodig van een
historische context, verklarende voetnoten, een persoonsregister, foto’s en kaarten. Zo verscheen eind
2019 het boekje Brieven van Lodewijk de Beaufort
uit Nieuw Guinea (1961-1962). Zulke uitgaven blijken gewild te zijn binnen de familie om meer over de
familiegeschiedenis te weten, maar ook in kringen
buiten de familie. Deze boekjes geven we uit in
beperkte oplagen via print on demand.

op het

“Ook is de afgelopen jaren door de Historische
Commissie een studie verricht naar de historie en
locaties van de schaapskooien op het landgoed. In
vroeger tijden werd de heide begraasd door schapen. Deze kuddes werden ondergebracht in zeven
schaapskooien, op de overgang van de heide naar
de vruchtbare grond van de Gelderse vallei. De mest
uit deze schaapskooien was toen een kostbaar goed
om de schrale zandgronden vruchtbaar te maken.
Met de uitvinding van kunstmest kwam daar verandering in en raakten de schaapskooien in onbruik.
Er zijn nu nog twee schaapskooien op het landgoed
over, waarvan één dienstdoet als familieverblijf en
de andere op het erf van boer Veldhuizen staat.
Deze kooi is erg vervallen en belemmert de bedrijfsFloris van Asbeck | Maaike van Heek-Mojet
L aannddggooeedd D eenn T rreeeekk-H eennsscchhootteenn
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“Deze manier van uitgeven is kostentechnisch aantrekkelijk en de oplage blijft exclusief. Alle boeken
worden ook in de bibliotheken van de familieverblijven geplaatst. In de Hopschuur staat de belangrijkste historische bibliotheek met veel waardevolle
boeken over het landgoed en de familie. In de
Schaapskooi staat een kleinere bibliotheek met een
beperktere selectie.”
“Op dit moment werken we aan het boek Kerstmis
in Scheveningen. Dit verhaal is geschreven door
Binnert de Beaufort (1919-1945, tak Mariëndaal).
Hij was verzetsman en schreef dit boekje tijdens zijn
gevangenschap in de gevangenis in Scheveningen.
Hij werd in 1945 door de Duitsers tijdens een achtervolging doodgeschoten. Wij plaatsen zijn verhaal in
een breder kader en vullen het aan met correspondentie van zijn hand met vrienden en familie. Waar
mogelijk wordt het geïllustreerd met fotomateriaal.
Wij hopen dit cahier eind 2020 of begin 2021 uit te
geven.” Voor belangstellenden buiten onze familie:
de meeste boekjes van de Historische Commissie
zijn verkrijgbaar via het secretariaat van De Treeker
Eik op secretariaat@treekereik.nl
“Het beschikbare historische materiaal uit de Tweede Wereldoorlog is uitgebreid en biedt veel inspiratie. Een ander cahier waaraan wordt gewerkt, draagt
de titel Leven op Den Treek in oorlogstijd. Agenda’s
en correspondentie (veelal in het Frans) van Loukie de Beaufort - de Beaufort van de Heiligenberg
(1879-1960) zijn door haar kleindochter Louki
Eschauzier - van den Bosch vertaald en geordend.
Aan de hand hiervan worden het dagelijks leven en
de ervaringen op het landgoed in oorlogstijd verteld: het vorderen van huizen door de Duitsers, de
inkwartiering, een V1-bom die insloeg achter het
huis Den Treek maar ook de zorg om gevangengenomen familieleden, de bezoeken van en aan familie
op het landgoed en in de regio komen aan de orde.
Dat gebeurde lopend of op de fiets met vaak houten
banden. Men bleef elkaars gezelschap en steun opzoeken en de jacht en de gebruikelijke familiebijeenkomsten zoals de Nieuwjaarreünie gingen gewoon
door. Ook dit boekje wordt geïllustreerd met oude
foto’s. Dit project verkeert in de redactiefase en naar
verwachting verschijnt het boek eind 2020.”
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Loukie de Beaufort | Archief Stichting De Treeker Eik

S amenwerking

met externe
historische organisaties
“Met externe historisch georiënteerde organisaties
zoals de Historische Kring Leusden, de Stichting
Oud Woudenberg, het Archief Eemland en Het
Utrechts Archief wordt sinds jaar en dag intensief
samengewerkt. Zo organiseerden we op de Open
Monumentendag in 2017 samen met de Stichting
Oud Woudenberg een tentoonstelling over het
landgoed en de familie in het gemeentehuis van
Woudenberg.”

Historische expositie in de Koepel van Stoop tijdens lustrumviering 2018 | Maaike van Heek-Mojet

“Ook externe auteurs weten ons te vinden voor ondersteuning bij de realisatie van historische boeken
over de familie en/of het landgoed. Zo schreven
Ronald Polak en Johan de Kruijff het prachtige boek
Afgemarcheerd (2018) over de laatste maanden
van de oorlog en de ontwapening van 13.000 Duitse
soldaten op het landgoed. Voor dit boek heeft de
Historische Commissie informatie aangeleverd uit
het dagboek van oom Fik de Beaufort waaronder
een daarin opgenomen aquarel van deze ontwapening. Daarnaast heeft De Treeker Eik financieel aan
deze uitgave bijgedragen. Datzelfde geldt voor het
boek Ondergronds (2019) van de auteur José Huurdeman, waarin een heel hoofdstuk gewijd wordt aan
Karel de Beaufort van de Heiligenberg (1879-1962),
die tijdens de oorlogsjaren burgemeester van Leusden was. En niet te vergeten, de bestseller Familielandgoed ontsluierd (2018) van Marco Willemse met
prachtige landgoedfoto’s van Rob Gerritsen. Hieraan
is eveneens meegewerkt in de vorm van gesprekken, redactiewerk en met een financiële bijdrage. In
projecten met externe auteurs wordt altijd redactioneel meegelezen en daar waar nodig ondersteuning
geboden in het historisch onderzoek. Nog een bijzondere publicatie waar financieel aan bijgedragen

is, was het boek De Beaufort. Geschiedenis van een
aanzienlijke familie, van 1613 tot 1876 (2014) van
Rob Melchers.”

L ustrum

“Eens in de vijf jaar viert onze familiestichting het
lustrum van het landgoed als vennootschap met
een lustrum-dag op het landgoed. De laatste editie
was in 2018 met een fietstocht voor de aanwezige
familieleden onder meer langs twee door de Historische Commissie bijeengebrachte exposities in de
Schaapskooi en in de Koepel van Stoop.
We houden al de wijzigingen in de familiestamboom
op de website bij en voor ieder lustrum verzorgen
we een update van ons kleurrijke stamboomalbum
met familiefoto’s in boekvorm. De stamboom en het
landgoed zijn het thema van een groot schilderij dat
in 2013 in het familieverblijf De Hopschuur onthuld
werd. Schilderes Paula Berkemeyer uit Amersfoort
schilderde een magisch-realistisch landschap met
alle Beauforten-huizen in de regio aan de voet van
een grote eik. Op de bladeren van de eik staan de
eerste vier generaties van de familie De Beaufort,
die het landgoed bewoonden. De Historische Com-
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missie heeft het historisch onderzoek gedaan voor
dit schilderij. Van dit schilderij is voor het lustrum in
2018 een puzzel gemaakt van 500 of 1000 stukjes,
een echte uitdaging. Het boekje dat als bijlage bij de
puzzel verscheen, geeft een beknopt overzicht van
de geschiedenis van familie en landgoed.”
“Van de lustrumexpositie in de Schaapskooi is een
draagtas gemaakt met grote geplastificeerde foto’s
en documenten zodat men die ook op andere familiebijeenkomsten kan laten zien. Het algemene doel
van de Historische Commissie is immers om het historisch materiaal van onze familie en hun relatie met
ons landgoed te ordenen en toegankelijk te maken
voor en te delen met alle (toekomstige) generaties.
Het Utrechts Archief speelt hierbij een belangrijke
rol. Hier wordt maar liefst 40 meter aan Beaufortenarchief bewaard. Een schat aan historisch materiaal,
waaruit we putten en wat we ook aanvullen.“

H anden

en voeten

“De samenwerking binnen de commissie is pragmatisch en gezellig. We vergaderen volgens een
agenda, we besluiten gemeenschappelijk of projecten al dan niet ter hand worden genomen, in
welke vorm en met welke taakverdeling. De cahiers
worden gepubliceerd met vermelding van zo veel
mogelijk bronnen, uiteraard met veel aandacht voor
de leesbaarheid en een ‘begrijpelijk kader’.”
“De commissieleden zijn altijd bereid om de te verdelen taken op zich te nemen en wat we afspreken,
wordt ook gedaan. De een heeft meer tijd beschikbaar dan de ander, maar met geduld en waardering
voor elkaars werk krijgt ieder project gestalte en
bereiken we samen het resultaat dat we voor ogen
hebben.”

Schilderij van de familiestamboom door Paula Berkemeyer | Maaike van Heek-Mojet
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S p e e l s T r e e k e r MT B - p a r a d i j s

met

38

kilometer aan uitdagende paden langs
afwisselend natuurschoon

In

gesprek met

P a t r ic k J a n s e n

“Wauw!
Dat wordt de beleving van mountainbikeliefhebbers
op Den Treek-Henschoten. Het is een fantastisch,
speels rondje fietsplezier geworden.”
MTB-routespecialist Patrick Jansen en landgoedbeheerder Martin Nolsen zijn enthousiast over het
eindresultaat van driekwart jaar van intensieve
voorbereiding en noeste arbeid. De Treeker MTB
Trail is meteen een groot succes. Volgens MTBliefhebbers is het een topparcours. Patrick Jansen
ontwierp de route en legde het parcours aan met
hulp van de Treeker medewerkers en vrijwilligers.
Een uitdaging op zich, want met zoveel medegebruikers op het landgoed en een kwetsbare natuur zijn
er veel wensen en randvoorwaarden om rekening

en

Martin Nolsen

mee te houden. Het in goede en veilige banen leiden
van de verschillende groepen gebruikers was het
uitgangspunt. Naast ruiters, fietsers en wandelaars
hebben de MTB-liefhebbers nu ook een ‘eigen’ trail.
Mountainbikers worden niet meer op wandelpaden
of ruiterroutes gedoogd.
De Treeker MTB Trail bestaat uit twee routes: een
noordelijke route over Den Treek van ruim 22 km en
een zuidelijke route over Henschoten van ruim 15
km. Vooral de singletracks (smalle paadjes) die in de
routes zijn opgenomen, behoren tot de top 10 van
Nederland. Beide routes zijn intensieve en fysiek
zware parcoursen. Er zijn veel hoogteverschillen
en uitdagende bochten. Met de snelheid bepaalt de
MTB-er zijn eigen moeilijkheidsgraad.

Patrick Jansen en Martin Nolsen | Maaike van Heek-Mojet
L a n d g o e d D e n T r e e k -H e n s c h o t e n
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Treeker MTB Trail over de stuifduinen van het Treeker Punt | Maaike van Heek-Mojet

P atrick J ansen
“Dit was een grote uitdaging. Het landgoed stelde
strenge randvoorwaarden omtrent ecologie, natuurhistorie en medebezoekers zoals wandelaars
en ruiters. Binnen die voorwaarden hebben we een
toproute aangelegd door hele mooie stukken natuur.
Er zijn veel flowy singletracks gemaakt. De vele
bochten in het parcours maken het sturen uitdagend. Dit vele sturen en de flinke hoogteverschillen
laten de MTB’er in een flow terecht komen. Alsof je
op de ski’s staat. De route voert over een heideterrein, langs stuifduinen en langs de Pyramide van
Austerlitz.”
“Met medegebruikers hebben we zoveel mogelijk
rekening gehouden. Het primaire probleem met
mountainbiken is niet zozeer de ecologie, de bodem
of cultuurhistorische elementen, maar het ‘sociale
conflict’. Dat is het grootste knelpunt, overal in Nederland. De oude routes over het landgoed, die de
MTB’ers zelf hadden bepaald, liepen allemaal over
paden die ook door wandelaars en ruiters werden
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gebruikt. Dan kom je elkaar telkens tegen. Nu zijn er
MTB-paden die alleen bestemd zijn voor de mountainbikers en daarmee los je dit knelpunt voor een
groot deel op. Dan is het wel belangrijk om het aantal kruisingen met paden van medegebruikers zoveel
mogelijk te beperken. En als een kruising onvermijdelijk is, dan dient die kruising op een locatie te
worden gelegd waar de kans op een sociaal conflict
zo klein mogelijk is. Het zicht ofwel het elkaar op tijd
kunnen zien, speelt hier een belangrijke rol in. Op
den duur zullen de verschillende gebruikers minder
‘last’ van elkaar hebben en zich ontspannen richten
op hun eigen activiteit of dat nu wandelen, paardrijden of mountainbiken is. Je schept de mogelijkheid
in je gebied voor verschillende groepen bezoekers
om hun eigen activiteit zelf te kunnen reguleren.”
“Iedere MTB’er is ambassadeur voor de sport. Dat
dragen we met elkaar uit. Vriendelijkheid en verdraagzaamheid naar elkaar en naar anderen toe
horen daarbij. Het gedrag van mountainbikers heeft
zich in de afgelopen 10 jaar ten goede ontwikkeld.”

“Dat komt enerzijds door een stuk bewustwording
dat met vriendelijkheid meer te bereiken is en
anderzijds door die zo belangrijke zelfregulatie.
Asociaal gedrag wordt onderling gecorrigeerd. De
echte hufters zullen zich dat niet aantrekken, maar
het gros van de MTB-liefhebbers onderschrijft de
gedragscode volledig.”

M artin N olsen
“De aanleg van de trail heeft het landgoed ruim een
ton gekost. Een flinke investering in deze nieuwe infrastructuur die ook nog onderhouden moet worden.
Dan is het logisch dat een vergoeding wordt gevraagd voor het gebruik. MTB’ers zullen dat begrijpen, een enkeling daargelaten. Volgens onderzoek
door de Wielrennersunie (KNWU) is de betalingsbereidheid binnen deze groep zeer hoog; de liefde voor
de natuur en een goed onderhouden tracé zullen
hier ongetwijfeld aan bijdragen.“

P atrick J ansen
“De MTB sport is enorm populair op de Utrechtse
Heuvelrug. De MTB-routes in het hele gebied
worden steeds drukker. Den Treek-Henschoten zal
naar verwachting een wat exclusiever gebied blijven.
Zeer aantrekkelijk voor MTB’ers die rust en ruimte
waarderen. De seizoenen spelen ook mee. We zien
hierin een verschuiving: 10 jaar geleden stapte een
fietser vanaf maart op zijn racefiets en wisselde in
het najaar zijn racefiets in voor een mountainbike.
Nu is er een steeds grotere groep die het hele jaar
door mountainbiket, maar de zomer blijft een relatief
rustiger periode.”
“In 2020 wordt een nieuw classificatiesysteem voor
veiligheid in gebruik genomen. Hierin worden de
routes door heel Nederland aangeduid met kleuren.
Groene routes zijn de gravel fietspaden, bestemd
voor boswielrenners. De blauwe routes zijn MTB
routes met veel singletracks en uitdaging.”

De aanleg van de trails | Jan Evert Kema
L a n d g o e d D e n T r e e k -H e n s c h o t e n
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MTB Infopunt bij het Treeker Punt | Maaike van Heek-Mojet

“Rode en zwarte routes hebben een hoge moeilijkheidsgraad en zijn bestemd voor de technisch zeer
ervaren MTB’er.”

M artin N olsen
“We kenden elkaar al geruime tijd uit andere samenwerkingsverbanden. Het bedrijf van Patrick, Tracks
& Trails, heeft inmiddels ruim 50 trails aangelegd
en levert ook de bebording. Daarnaast is gebruik
gemaakt van een kraanmachinist, die ervaren is in
de aanleg van trails.”
“De Treeker vrijwilligers hebben geweldig werk verricht met het verwijderen van alle bomen en struiken
op en langs de routes en het wortel- en stronkvrij
maken van de paden. Sommige meters gingen vlug
en andere gingen langzaam. De vrijwilligersploeg
werd op de voet gevolgd door de kraanmachinist
die de paden aanlegde en prepareerde. Ook bij de
afwerking zijn onze Treeker vrijwilligers betrokken
geweest. Het hele parcours werd door hen met de
hark geëgaliseerd. Op den duur werd er zelfs onder
de vrijwilligers die graag mountainbiken, spontaan
een extra werkgroep gevormd die een tweede dag
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per week aan de slag ging, zodat de route op tijd af
kon zijn voor de geplande opening op 1 april 2020.”

V erplicht

vignet
De aanleg van de Treeker MTB-routes bracht een
aanzienlijke investering met zich mee. Daarbij
komen de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van
de routes en van de natuur eromheen. Daarom kost
een Treeker MTB Vignet 25 Euro per jaar. Een dagvignet kost 5 Euro. Beide vignetten zijn te koop in de
webshop op de site van het landgoed:
www.dentreekhenschoten.nl/MTB. Om gebruik te
maken van de MTB-routes is een Treeker MTB Vignet verplicht. De toezichthouders van het landgoed
voeren frequent controles uit. Zij kunnen mountainbikers die niet in het bezit zijn van een Treeker MTB
Vignet een boete opleggen van 104 Euro.
Voor bezoekers die met de auto arriveren, heeft
de Treeker MTB Trail twee startpunten: vanaf de
parkeerplaats aan de Dodeweg in Leusden en vanaf
de parkeerplaats langs het Treeker Punt aan de
Doornseweg in Woudenberg. Hier zijn informatiepanelen te vinden met de routekaart. Op de site van

Inrit naar de parkeerplaats bij het Treeker Punt | Maaike van Heek-Mojet

het landgoed staat ook volop gebruiksinformatie en
een digitale download van de routekaart.
Aan het gebruik van de Treeker MTB routes zijn
regels gebonden. Deze regels betreffen ook de
omgang met elkaar. Dat blijkt helaas nodig in tijden
van almaar toenemende recreatiedruk in het gebied.
Het landgoed roept op tot vriendelijkheid en verdraagzaamheid. De verschillende gebruikers ‘delen’
de buitenruimte nu eenmaal met mede-gebruikers.
Wandelaars, mountainbikers, fietsers en ruiters hebben nu zoveel mogelijk hun eigen routes en paden
op het landgoed. Die zonering moet worden gerespecteerd.

Daar waar routes elkaar kruisen, gelden voorrangsregels. Zo hebben ruiters en koetsiers altijd voorrang
op de kruisingen van ruiterpaden met de MTBroutes.
Alle bezoekers tezamen hebben ook de verantwoordelijkheid voor het met rust laten van de flora en
fauna in het gebied. Geef de natuur de ruimte en blijf
op de paden is het dringend verzoek van het landgoed. Bezoekers die zich buiten de paden bevinden
of bezoekers die gebruik maken van paden voor medegebruikers, riskeren een boete. Helaas zijn deze
maatregelen noodzakelijk om de natuur en elkaars
veiligheid te beschermen.

Treeker MTB Trail door het bos | Maaike van Heek-Mojet
L a n d g o e d D e n T r e e k -H e n s c h o t e n
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Summary Annual Report 2019
Preface Board of Directors
a n d B o a r d o f S u p e r vi s o r s
In 2019 the executive and supervisory director
Chris van Boetzelaer said farewell to the company.
The estate is very grateful for his valuable contributions to the estate, especially where financial
management and creating the “Groene Boekje” are
concerned and with respect to the realization of the
family accommodation ‘De Hopschuur’.
This annual report focusses on the trees at the
estate. Willem de Beaufort narrates how the woodlands, which make up for such a large part of the
estate and which are considered ‘nature at its best’
these days, are the result of human intervention and
serve a clear, economic purpose. An economic purpose, however, with a long-term focus: a sustainable
approach.
That sustainable approach has not changed, but in

2019 the woodlands posed a dilemma to us.
Although the Treeker woodlands are not as homogeneous as many forests in Germany are, more and
more Nordmann firs were affected by the fir bark
beetle. Following mature consideration, the Board
decided to have almost all Nordmann firs cut down
to prevent the beetle from spreading even further
and to ensure at least minimum proceeds in terms of
timber. This decision was also based on the fact that
the Treeker soil is not the best suitable soil for the
Nordmann fir and that the changing climate doesn’t
make things any better either. A combination of
natural rejuvenation and various tree species to be
newly planted will replace the Nordmann fir.
Where the woodlands used to be the economic
backbone of the estate because of the timber har-

Natural rejuvenation in the forest | Maaike van Heek-Mojet
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A walk in the forest | Maaike van Heek-Mojet

vest, this now is the revenues fetched from ground
leases. A group of family member-shareholders,
some of them leaseholders right from the beginning,
have been raising questions about the ground lease
policy for quite some time now. There have been
concerns as well, since this policy has resulted in
fewer and fewer family members living at the estate.
In 2019 the Board of Directors and the Supervisory
Board organised three meetings to discuss the policy and its implementation in more detail. This has
resulted in a number of adjustments and a more careful explanation – in non-legal terminology – of the
legal, financial and tax consequences for the leaseholders. We are happy to announce that recently
three family member-leaseholders have come to live
on the estate and that one house has been passed
on to the next generation.
Offering all this wonderful nature, our estate is an
important recreation area for residents of the neighbouring municipalities. The annual increase in the
number of people who come to visit the estate for
recreational purposes forces us, however, to impose
zoning measures more and more often. By closing
certain hiking trails and opening others elsewhere,
some of which for specific purposes, we try to relieve

the pressure to such extent that recreational users
do not get in nature’s and each other’s way – or at
least as little as possible. In 2019 we were compelled to start constructing a special MTB trail because
of the ever increasing and alarming numbers of
mountain bikers on the hiking trails. Since the adjacent municipalities have not contributed anything to
this project, the estate has had to request the mountain bikers to pay for using the trails by purchasing a
vignette.
The Board of Directors and the Supervisory Board
would like to thank everyone who supported the
estate in 2019 with their head, heart and hands. We
consider the generous involvement of our employees, ‘t Schoutenhuis, the field teams of volunteers,
residents on the estate and family members to be a
major asset of the estate.
To our family members-shareholders: The measures
taken to prevent the Covid-19 virus from spreading
have made us decide – with due consideration for
the recently implemented emergency Act - that we
should postpone the shareholders’ meeting to September. We hope we can welcome all of you ‘live’ in
September.
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Developments
Estate
Woodlands

at the

and nature

Due to the recent droughts, the estate had to deal
with a serious pest of fir bark beetles in parts of the
woodlands in 2019. Especially the Nordmann fir fell
victim to the fir bark beetle. This beetle drills small
holes and corridors in the tree’s bark and as a result
the tree’s sap is blocked and the tree dies. From
December 2019 till the middle of March 2020 – the
beginning of the brooding season – all Nordmann
firs in the affected plots were cut down. These
Nordmann fir plots were scattered all over the estate
and as a result of this major operation large, open
areas appeared in the woodlands. The spring 2020
is used to develop new, climate smart woodland with
climate-proof tree species in combination with natural rejuvenation from the adjacent woodland plots.
In the previous edition, the estate reported that the
purchase of the Van der Huchtbos in Apeldoorn. In
2019, Treeker fences and Treeker signposts were
placed on these grounds. New hedgerows were
planted and in the woodland plots trees were marked for the necessary 2020 felling. A beautiful oak
was planted in the field of Van der Huchtbos.
Along the Treekermeertje, a small lake, a footpath
leads to the Henschotermeer. Years ago, a look-out
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was created along this footpath which now offers a
view of the lake and the adjacent nature reserve.
This look-out and the path leading to it were ‘decorated’ with a fence of chestnut wood.

The

timber harvest
The estate is divided into six thinning blocks. Every
year, timber is harvested in one of these thinning
blocks, with due consideration for ecological forest
development and forest experience. Because of the
prolonged drought and the fir bark beetle pest, the
2019 timber harvest has been combined with the
2020 harvest. When stock was taken of the trees
to be cut down, it turned out that, when harvested
separately, these thinning blocks would yield a relatively low quantity of timber.
Since the woodlands surrounding the Henschotermeer were leased out to the Van de Lagemaat family under a ground lease and the family is responsible for maintenance, hardly any timber needed to
be harvested there at the end of 2018. The thinning
block ‘Willemijntjeshoef’ in the north of the estate
was included in the 2019 planning, together with the
thinning block around the Austerlitz Pyramid. For
reasons that large quantities of timber were offered

in the market as a result of the drought and the fir
bark beetle pest, the timber prices were under quite
some pressure in 2019. Therefore, it was decided to
postpone the timber harvest till the end of 2019 and
the beginning of 2020. Altogether, a record quantity
of approximately 6,500 cubic metres of timber has
been harvested.

Buildings

news
The maintenance dynamics of an estate reach beyond just woodlands and nature. The buildings – houses, farms and commercial properties – also form an
essential part of the iconic Treeker landscape.
In 2019 the Tuinmanswoning at the Treekerweg
44 and the converted farmhouse ‘Ganzekuyl’ at
the Treekerweg 13, both in Leusden, just across
the estate’s office, both changed ownership. The
grounds were made available by the estate under
a ground lease. The site of the former clubhouse
‘Ingeborg’ at the Paradijsweg in Leusden has been
split into two building plots that are now leased out
under a ground lease. The owners have started to
build their houses.
Opposite the barn at the Treekerweg in Leusden,
a large barn has been built to store the estate’s
tools and equipment. The barn is made of Treeker
Douglas fir and was designed by the architect Quirijn
van Swinderen. Construction company Snitselaar

was responsible for the foundation and the structure.
Joh van Gulik and Robert de Graaf, both employees
of the estate, have finished the barn. The collage
illustrates the building process.
The dairy farm ‘Ooievaarshorst’ of Niels and Yolanda Wassenaar faced disaster in 2019 when the floor
of the cowshed for their young livestock collapsed.
The young livestock ended up in the manure container underneath the cowshed and had to be rescued
by the fire brigade. Two cows could not be rescued.
Renovation of the cowshed was started immediately
following the incident.
The Koepel van Stoop opposite the the Austerlitz
Pyramid was let to the Beauforthuis in Austerlitz in
2019 for a period of three years. At the Koepel van
Stoop the Beauforthuis organizes, amongst other
things, exclusive concerts and the Koepel can also
be rented for private parties.
At the former campsite of the Ministry of Defence
at the Doornseweg in Leusden, an innovative plan
was worked out in 2019, together with the Association Tiny Waterloo, to build a limited number of Tiny
Houses. At the end of 2018, this campsite of approx. 5 hectares was put up for sale by the Central
Government Real Estate Agency (Rijksvastgoedbedrijf) by open tendering and the site was awarded to
the estate. The estate would have liked this housing

Sunrise | Wim Lagendijk
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initiative with a minimum ecological footprint to have
had a fair chance of success, but unfortunately the
municipal council of Leusden decided not to grant a
permit for this project. For the time being, the site will
keep its designated use as campsite. Discussions
are taking place with several campsite operators.

The

soil is the basis

| A

course for sustainable agricultural innovation

By managing director Carel
Quarles van Ufford
The agricultural sector faces a large number of challenges. For example themes such as biodiversity,
revenue models, ecologically inclusive or circular
agriculture, climate-proof water management and
sustainable soil management. At the estate, a lot
has already happened in these areas, amongst
other things through phasing out the intensive pig
farming and creating, as from 2011, the five existing
enterprises for the future, which are operated with
due consideration for ecological values.
The core vision is that sustainable agriculture starts
with a healthy and fertile soil. On a fertile soil sustainable food can be produced that is healthy and safe.
Moreover, healthy agricultural soil is a precondition
for storing and delivering enough water, for retaining

organic substances, a healthy soil life, the availability
of nutrients and for flora and fauna.
To put these thoughts into practice, cooperation
between the estate and its agricultural tenants is of
the utmost importance. That’s why all dairy farmers
have been offered – after I had already completed it
– to attend the course Sustainable Soil Management
organized by the association Utrechts Particulier
Grondbezit. This course has a theoretical part, in
which the most recent views are discussed and a
practical part, in which methodologies and business
models are evaluated during specific business visits.
It appeared from the joint evaluation that the course
had been a success. Jan and Lisette Oskam decided to participate in the pilot ‘Groene Cultuur’, which
aims at developing a revenue model for more extensive land use. Den Treek-Henschoten continues
its policy to encourage and facilitate the agricultural
tenants.

Discovery

of fourteen

burial mounds on the estate
The woodlands of the Den Treek-Henschoten estate
between Leusden and Doorn do not only harbour
special ecological values, they also have traces of
a distant past. Archaeologists of Archol, an institute
Ecological treasures | MvH
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of Leiden University, discovered fourteen prehistoric
burial mounds in 2019. About 2000 to 5000 years
ago, these mounds were built as funerary monuments for special persons in this area’s earliest
agricultural society. The archaeologists investigated
the 26 mounds they found in the area with an auger.
Prehistoric burial mounds were built with sand and
peat. These materials appear as light and dark stripes in an auger. This way archaeologists can distinguish the burial mounds from, for example, naturally
formed drift dunes.

Update

on the

YMCA’ s

relocation to the

Henschotermeer

The YMCA, the campsite for young people, at
present located at the estate in Leusden, has been
planning for years to move to a new site, one with
natural borders, at Henschotermeer. The YMCA will
also build a new accommodation for large groups
and provide camping facilities outside. The Van de
Lagemaat family – the operator of Henschotermeer
– and the YMCA presented their plans in June 2019
during an information meeting for residents, neighbours and interested parties.
An area plan was drafted in which the input of this
meeting was incorporated. Since the area is located
in two municipalities, the most appropriate outcome
for all those involved – residents, interested parties
and area parties – served as a basis for the final
draft of the area plan. Construction activities are
expected to get started in 2020.

C o n s t r u c t i n g T r e e k e r MTB
trails
Following an intensive period of planning and
preparations, in October 2019 the first construction
activities were started for two Treeker MTB trails:
a northern track across Den Treek of more than 22
kilometres and a southern track across Henschoten
of more than 15 kilometres. As from April 2020 the
MTB Trail is open to the public. In this edition of the
annual report, an interview with MTB trail specialist
Patrick Jansen and estate manager Martin Nolsen

can be found. They talk about the construction of the
trails and about the challenges they had to face.

Treeker

volunteers in

2019

We can’t imagine anymore what the organization
would be like without our Treeker volunteers, the
men and women of the two field teams, who are of
the utmost importance for the estate. Apart from all
kinds of maintenance activities they perform in the
woodlands and the nature reserves, our field teams
have also made an incredible contribution to the
construction of the MTB trails, which had to be ‘built’
– literally metre by metre – with the help of manpower and machines. Trails had to be prepared and
stumps had to be removed. Branches of trees in the
woodlands along the trail had to be removed and the
trees had to be pruned. At some parts along the route a ‘result’ of 1.5 kilometres per day was achieved;
at rougher parts 0.5 kilometre per day was achieved,
all depending on the location and what showed up
along the way. Our Treeker volunteers were also
involved in the finishing touches. The entire trail was
levelled with the help of rakes. After some time, the
volunteers spontaneously formed an extra MTB task
force that put in an extra day per week.
The volunteers of the Events Team organized six
Treeker walks in 2019 and received a total of more
than 350 guests. Each walk has its own guest speaker, its own location and its own theme: ranging from
an update on the discovery of the primary forest to
an evening walk with the flock of sheep, from the
war years, the forestry, the agriculture and the Koepel van Stoop to the Treeker Christmas celebrations.
The estate and the family members are very grateful to the Treeker volunteers for so much voluntary
support and their involvement in the estate, in the
landscape, in nature and in each other.

Contact

information

If you would like more information concerning the
content of this annual report, please contact
‘t Schoutenhuis, tel. +31 33 2861166 | Email:
info@schoutenhuisbv.nl
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