
Jaaroverzicht 2022 Hofstede Lust en Last 

De start van ons voedselbos 

In januari 2022 hebben we de eerste stappen gezet met de aanplant van de hagen en windsingels in 

ons ruim 5 hectare grote voedselbos. Deze windvangers zijn nodig om de toekomstige aanplant van 

bomen een struiken te beschermen tegen wind en weer. De winter van 

2021/22 was nat en de omstandigheden waren af en toe zwaar: het was koud 

en winderig en laarzen werden vast gezogen in de klei. Ondanks de natte 

winter is de mee ste nieuwe aanplant goed aangeslagen. De hazen en reeën 

die onze nieuwe aanplant ook wisten te vinden hebben de nodige schade 

aangericht; vele boompjes en struiken werden aangeknaagd. De natte winter 

werd opgevolgd door een ongewoon droge zomer. We hebben tijdens deze 

droogte geprobeerd de aanplant de zomer door te helpen door water te 

geven maar dat leek onbegonnen werk; de droogte hield aan. Gelukkig heeft 

het merendeel van de beplanting de droogte goed doorstaan; de bodem was 

bedekt met een reeds bestaande bloemenrand en een gras-klaver mengsel, wat ietwat beschermt 

tegen uitdroging en daarmee ook beschutting biedt tegen de hitte. Door deze bescherming hield de 

grond het vocht beter vast en heeft uiteindelijk het overgrote deel van de aanplant de droge zomer 

overleefd. 

In december 2022 hebben we alle windsingels en hagen nagelopen en de aanplant die de droge 

zomer en aanvraat van wild niet heeft overleefd, vervangen door nieuwe aanplant. In dezelfde 

maand zijn we begonnen met de aanplant 

van ons belevingsbos met een 

verscheidenheid aan soorten bomen en 

struiken. Ook zijn de grote en kleine poel 

gegraven en de dijkjes gelegd en beplant 

met 260 bladhoudende olijfwilgen. Het 

belevingsbos krijgt nu echt vorm en we 

kunnen niet wachten tot het in het voorjaar 

allemaal gaat groeien. Ga vooral af en toe 

op de WONDERBAR zitten. Je hebt daar 

prachtig uitzicht op het belevingsbos en de rest van het voedselbos in wording.  

Zowel in winter eind 2021/ begin 2022 als in de winter van eind 2022 heeft NLGO weer enorm 

geholpen bij de aanplant van het voedselbos. Wij willen iedereen enorm voor bedanken voor de 

inzet, maar zijn natuurlijk ook dank verschuldigd aan alle andere vrijwilligers die hebben geholpen 

met de aanplant. 

           

Plantdag ‘Rotterdam de boer op! 

Op 16 december hebben we samen met onze partners Rotterdam de boer op!, Verstegen Spices and 

Sauces, Greenchoice en de Rabobank tijdens een plantdag honderden bomen en struiken gepland. 

Deze 16 december was een prachtige zonnige, maar koude winterdag waarbij de grond nét niet 

bevroren was. De omstandigheden waren daarmee ideaal; samen met zo’n 30 man/vrouw hebben 

we de laarzen aangetrokken en de handen uit de mouwen gestoken.  Leuk weetje is dat we voor 

Verstegen szechuan peper gaan telen. Szechuan is een specerij welke gebruikt wordt in vooral 

de Chinese keuken. De szechuan peper is genoemd naar de Chinese provincie Sichuan. Voor deze 



peper hoeven we in de toekomst niet maar naar verre oorden; deze peper groeit ook in ons klimaat 

en binnenkort dus ook in ons voedselbos. Over korte keten gesproken! 

Eerder dit jaar hebben we deelgenomen aan een proeverij om samen te bepalen welke peper we 

voor Verstegen kunnen gaan telen. Voor ons is dit enorm goed nieuws want het voedselbos is een 

groot avontuur waarvan we niet weten wat het ons, behalve prachtig mooi biodivers landschap, gaat 

opleveren. Verstegen gaat voorop in duurzame samenwerking met lokale boeren. Het vertrouwen 

van een partij als Verstegen in deze nieuwe wijze van voedselproductie geeft vertrouwen. En dat 

Verstegen de productie van het voedselbos (szechuan peper) af wil nemen is daarom voor ons ook 

geweldig nieuws.  

           

 

 

Terugkijk op 2022- Concerten, kunstkijk en festivals 

Afgelopen jaar vond de Kunstkijk plaats van 25- 29 mei. Het waren dagen met weer prachtig weer en 

heel veel kunst verspreid over vele hofsteden, zo ook Lust en Last. Op zaterdag 28 mei gaf David Vos 

samen met Netty Krul op piano een geweldig concert.   

Op 11 juni werd de vrijwilligers dag van Zuid Hollands landschap 

/ de groene motor bij ons gehouden. Zo'n 80 vrijwilligers 

kwamen die dag workshops volgen, het voedselbos bekijken en 

een heerlijke lunch in de tuin te nuttigen. Het was een enorm 

geslaagde dag met ook weer prachtig weer.  

Op 22 juni werden de eerste 3 tiny houses geplaatst die we vanaf 

voorjaar 2023 zullen gaan verhuren voor recreatie. Twee weken 

later volgden er nog 3 huisjes. Begin 2023 zullen deze huisjes 

beschikbaar komen voor verhuur.    

Op zaterdag 17 september gaven Niels van der Gulik, Frank Kooijman en Richard Heijerman een 

onvergetelijk voorstelling over het bekende duo Simon and Garfunkel. Een uitverkochte zaal, 

prachtige liedjes en mooie verhalen. Een avond om door een ringetje te halen.  



Op 1 oktober vond het Solaes bierfestival plaats op de 

Hofstede. Vier schuren werden omgebouwd tot podia, een 

grote stretchtent, een schiettent en een rodeo stier 

zorgden voor een geweldige sfeer. Meer dan 750 Mensen 

waren op deze dag aanwezig. Wederom een dag met 

prachtig weer, fijne atmosfeer en heel veel bier!  

 

 

Lust en Last 350 jaar 

Op 10 september, nationale monumentendag, vierden wij het 350 jarig bestaan van Lust en Last. 

Niemand minder dan de burgemeester van Goeree-Overflakkee kwam deze bijzondere dag openen. 

Na deze opening was er wisseling van de Prinsche van Sociëteit Rethórica en werd er een film over 

de geschiedenis van lust en last vertoond. Het 

thema deze dag was duurzaamheid en meer dan 20 

verschillende standhouders waren aanwezig om dit 

thema kracht bij te zetten. Zo kon er geproefd 

worden van lokale lekkernijen, interessante 

bedrijven stelden zich voor, er waren rondleidingen 

door het voedselbos in wording en er was een 

rondleiding eetbare planten. We eindigden de dag 

met speenvarken en poters met spek. Ook deze dag 

was weer zon overgoten en een fantastische viering 

van ons 350 jarig bestaan. 

 

     
 

  



Vers van de pers!  

Medio december hebben we een gloednieuwe fruit-persmachine in gebruik genomen. Met deze 

fruitpers kunnen wij de allerlekkerste pure sappen persen. Onze eigen hoogstamboomgaard 

produceerde dit jaar zo’n 1600 kg appels en peren, waarvan we 

1200 liter sap hebben geperst. Voor een andere boer hebben 

we nog eens 1600 liter sap geperst. Zo zetten we ons 

onbespoten fruit in prachtig natuurlijk en ‘natuur-troebel’ 

fruitsap.  Het fruit is gebotteld in pakken van 3 en 5 liter en in 

flessen van 0,75 liter.  

Zo kan ons fruit de weg naar de consument vinden en is het al 

te vinden in natuurwinkels en bedrijfskantines.  

Maar we persen ook fruit voor iedereen die meer dan 300 kg appels, peren of ander fruit heeft.  

Wil je meer weten? Neem contact op met Onno of Hein 

We willen Iedereen die dit jaar bij ons is geweest bedanken voor hun komst en kijken er naar uit om 

jullie volgend jaar weer te mogen verwelkomen. 

We wensen iedereen een fantastisch en gelukkig 2023. 

Hofstede Lust en Last 


