
 

 
  
Verslag van de studiedag Naar een nieuw elan voor de historische moestuin.  
 
Op vrijdag 24 augustus 2018 vond op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk een 
studiedag plaats over historische moestuinen, georganiseerd door de Nederlandse 
Tuinenstichting en sKBL.  
 
 
Inleiding 

De belangstelling voor (historische) moestuinen en (gezamenlijk) moestuinieren 
groeit, zowel binnen als buiten de stad. Bij talrijke kastelen en buitenplaatsen is de 
oorspronkelijke, vaak eeuwenoude moestuin nog aanwezig of wordt deze 
gerevitaliseerd. Ook zien we steeds meer initiatieven om op een historische locatie 
een geheel nieuwe moestuin aan te leggen.  
 
De moestuin heeft niet langer alleen een productiefunctie, maar veelal ook een 
sociale functie. In de tuin werken vrijwilligers van divers pluimage, soms samen met 
stagiaires en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zien een 
omschakeling naar biologisch tuinieren en andere vormen van exploitatie zoals: 
verkoop van moestuinproducten op de tuin, groentepakketten, levering aan 
boerenmarkten, horeca in de buurt. De nieuwe functies, de andere wijze van 
tuinieren en exploitatie van de historische moestuin, weerspiegelen de tijdsgeest. 
 
Wat zijn de sleutelfactoren voor een geslaagde (her)inrichting van de 
historische moestuin? 
 
Diverse sprekers deelden hun kennis en ervaring over dit onderwerp.  
 
 
Na een welkom door de dagvoorzitters Hein Krantz voorzitter van de NTs en René 
Dessing, directeur van sKBL is het woord aan de gastheer van Eyckenstein. 
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Otto van Boetzelaer, eigenaar van landgoed Eyckenstein 
 
Eyckenstein is een landgoed dat waarschijnlijk in de vroege 14de eeuw al als 
Ridderhof bestond. De bebouwing stamt uit de vroege 17de eeuw (1609). Tot 1781 
lag er een stelsel van rechte lanen achter het huis. Eind 19de eeuw is dit 
omgebouwd tot een Springerbos naar een ontwerp van tuinarchitect Leonard 
Springer. Na WO II is het park verwaarloosd geraakt. Begin 21ste eeuw is een 
aanvang gemaakt met het parkherstel. De oorspronkelijke moestuin is toen naar de 
overkant van de weg verplaatst naar het terrein waar nog overblijfselen lagen van 
zeer oude tuinkassen en een oude tuinmuur. 
 
Zie hier de presentatie van Otto van Boetzelaer 
 
 
 
Luuk Schouten, tuinder historische Landgoed Eyckenstein 

Luuk geeft een algemeen beeld van de opbouw van een tuinderij op een historisch 
Landgoed tot een functionerende tuin en alle keuzes die daarbij gemaakt zijn. 
 
Tuinderij Eyckenstein is een tuin met een door de SKAL gecontroleerde certificering 
voor biologische producten. De tuin heeft een oppervlakte van 7000 m2 en bestaat 
voor 0,7 deel uit groenten en 0,3 deel uit kruiden. Sinds kort is de tuin een VOF voor 
2 zelfstandige ondernemers. De tuin heeft 2 prachtige historische kassen en een 
schitterende Oranjerie/gebruiksruimte. 
 

 

https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/1-Presentatie-Eyckenstein.pdf
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Inkomsten worden gegenereerd uit directe verkoop op de tuin. De keuze voor 
biologisch is bewust genomen. De tuin dient als inkomen voor de tuinder. Dit lukt 
maar gedeeltelijk. De tuinder heeft nevenfuncties. Er is bewust gekozen voor 
verkoop op de tuin zodat ook het profijt van de marge kan worden meegenomen. De 
prijs van de groente wordt door de tuinder bepaald, deels vergelijkbaar met 
biologische winkels, deels op goed gevoel. Directe verkoop op de tuin vindt twee 
maal per week plaats. Daarnaast wordt geleverd aan horeca, winkel Eco Plaza en 
conferentie oorden (bulk en afwijkende producten). Ook worden er zelfoogst-
abonnementen aangeboden van eind april tot half november: maximaal 15 
deelnemers. Inkomen uit nevenactiviteiten zijn: Maaltijd op de tuin, Open dagen, 
Verkoop planten, Groepsbezoeken, Verhuur Oranjerie en tuin, Jam maken 
De meeste inkomsten komen uit de directe verkoop op de tuin. 
 
Een historische moestuin is geen 
statisch geheel, je moet niet 
conserveren zoals het ooit was. De 
historie voegt toe, maar beperkt ook. 
Er is bv. een historische kas die 
prachtig gerestaureerd is, maar… er 
zijn veel te weinig ramen die open 
kunnen, waardoor het in de zomer 
veel te heet wordt, zelfs voor de 
druiven. Komkommers en tomaten 
groeien er niet goed, terwijl die door 
hun mogelijk grote opbrengst voor 
veel inkomsten kunnen zorgen. 
Oplossing: 2 plastic tunnels voor komkommers en tomaten, niet historisch wel 
praktisch uit ondernemersoogpunt.  
De ramen van de historische kas worden volgende zomer wit gekalkt. Men geeft de 
voorkeur aan externe, oprolbare schermen, maar dat is financieel zeer kostbaar. 
Een ander alternatief gaf Taco IJzerman: schaduwdoeken aan de binnenzijde met 
een rolsysteem.  
 
Er worden alleen biologische zaden, mest (ook dierlijk) en plantgoed gebruikt. 
De biologische certificering is steeds meer nodig om ook aan biologische mest te 
komen. Ook in de kas moeten de planten in de grond staan. Er is een grote 
diversiteit aan gewassen. Wisselteelt en combiteelt. Een goede, gezonde bodem is 
een voorwaarde voor gezonde planten. Het is keihard werken, 60 tot 70 uur per 
week tussen april en oktober. Hiervoor zijn gepassioneerde mensen nodig die goed 
samenwerken.  
 
Het aanbod van vrijwilliger is zeer divers, niet alleen voor groen, maar ook voor 
onderhoud, klussen, administratie, enz. Er wordt gewerkt met stagiaires van 
opleidingsschool De Warmerhof, het Groenhorst College, mensen die een 
maatschappelijke stage doen en allerlei andere vrijwilligers. Er wordt 6 dagen per 
week op de moestuin gewerkt.  Zie hier de presentatie van Luuk Schouten 
 
 
  

https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/2-Presentatie-Luuk-Schouten.pdf
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Maarten Vos, boswachter bij Natuurmonumenten Achterhoek/Salland, belast met 
de klassieke moestuin van Landgoed Hackfort, geeft een specifiek verhaal over de 
inrichting van de tuin. 
 

  
 
Hackfort is voortgekomen uit een 14de -eeuwse burcht en bestaat uit een kasteel, 
parkbos, moestuin en boomgaard omgeven door kleinschalig boerenlandschap. Het 
geheel was tot 1981 in handen van de familie Hackfort en is bij gebrek aan 
nakomelingen nagelaten aan Natuurmonumenten. 
 
Maarten Vos is boswachter van het gebied en tuinbaas voor de historische 
moestuin. De moestuin heeft in 2010 een nieuwe start gemaakt. In die periode is 
ook het koetshuis omgetoverd tot restaurant. De tuin is naar een ontwerp van 
tuinarchitectenbureau SB4 aangelegd. De moestuin neemt in het totale landschap 
een klein gedeelte in. 
 
De tuin is ingedeeld naar de gulden snede en in zes vakken ten behoeve van de 
wisselteelt. Ieder vak heeft een eigen herkenbare naam in verband met de 
vindbaarheid voor vrijwilligers. De vakken zijn 1.20 m. breed met paadjes er tussen 
van 60 cm. Daar kan ook een machine met compost op. Langs de randen van de 
groentevakken staan bloemen en zelfgemaakte compost dient als bemesting. Bij de 
bonen wordt strokenhout van de hazelaar als klimmateriaal gebruikt. Men laat af en 
toe groentes doorschieten om de bezoekers uitleg te geven. Wat is het voor groente 
die daar bloeit en waar komt dus het zaad vandaan? 
 
Er is een tuinbaas en 14 tot 20 vrijwilligers. De vrijwilligers maken nu zelf het 
teeltplan. (Bij de aanleg van de tuin heeft Taco IJzerman geadviseerd bij het maken 
van het teeltplan) De werkzaamheden beginnen in februari 
Er is één gewasgroep voor een aantal vrijwilligers, dat geeft rust en duidelijkheid, 
zeker ook voor de vrijwilligers.  
 
Zie hier de presentatie van Maarten Vos 
 
 

https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/3-Presentatie-Maarten-Vos.pdf
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Thea Dengerink, onderzoeker en vervangend tuinbaas op Landgoed Zuylestein te 
Leersum 
 
Landgoed Zuylestein werd in 1630 door stadhouder Frederik Hendrik van Oranje 
Nassau gekocht. Een historische prent uit die tijd laat zien hoe de moestuin er toen 
uitzag. De tuin had een brede padenstructuur in de juiste verhouding waarop met 
hoog bezoek werd gewandeld, kleine fruitbomen waar je makkelijk van kon plukken 
en platte bakken om het seizoen te kunnen verlengen. Alle historische elementen 
worden in ere hersteld. 
 

  
 
Thea Dengerink is onderzoeker en gaat in haar verhaal in op de 
onderzoeksmethodieken die kunnen worden gebruikt bij de aanleg van de tuin maar 
ook bij de verdere ontwikkeling van de tuin.  
 
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de restauratie van zowel gebouwen, tuinen 
en lanen van de historisch buitenplaats Zuylestein. Het doel voor de moestuin was 
het terugbrengen van de ommuurde tuin. De historische ets was hierbij bepalend. 
Verder werd gebruik gemaakt van informatie van de historische vereniging, 
kasboeken uit die periode en het boek van Jan van der Groen, Den Nederlandtse 
Hovenier. Er is een technische tekening gemaakt en een grondbedrijf heeft bomen 
verwijderd en bomen (opnieuw) geplant. De paden kregen afmetingen van 12, 15 of 
18 Rijnlandse voet, de maateenheid uit die tijd. Gastvrijheid en sluitende exploitatie 
stonden hoog in het eisenpakket. Het laatste is nog niet gelukt. 
 
Op de moestuin wordt geteeld met een vergelijkbare wijze als biologische telers, 
zonder bestrijdingsmiddelen met biologisch zaad en plantgoed. Zonder certificering.  
 
Er wordt gewerkt/ geëxperimenteerd met nieuwe en oude gewassen en nieuwe en 
oude technieken uit 17de en 21ste eeuw. De tuin was toentertijd ook een tuin vol 
nieuwe ontwikkelingen en dat wil men heden ten dage ook zijn. Er wordt 
samengewerkt met stagiaires van de Universiteit van Wageningen en er vinden 
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praktijkweken plaats voor veldwerkers in opleiding. In de moestuin zijn een paar 
teststukjes waar op zowel mulching als traditionele grondbewerking is uitgevoerd, 
basisprincipes van permacultuur. Er werd gewerkt met een grelinette om de grond 
los te woelen, permacultuur doet het zonder spitten in bestaande grond. 
Ook worden oude technieken als forceren en voorzaaien in koude bakken toegepast 
en er wordt onderzoek gedaan naar wieden of schoffelen en bewaartechnieken als 
inpakken, aarden of bewaren in kelders. Dit geschiedde ook al in de 17de eeuw. 
 
Een goede planning is belangrijk. Jaar-rond telen (vroeger wisselteelt in lange 
vakken, nu strokenteelt), bemesting, zaad en planten, opslag en koeling 
administratie, agenda bijhouden en onderhoud paden en trellis  
Een combinatie van beplanting combi planten volgens Jan v.d. Groen en 
hedendaagse rassen. Trend: minigroenten voor horeca!! 
 
Zie hier de presentatie van Thea Dengerink 
 
 

 
Taco IJzerman, eigenaar van Land&Co, initiatiefnemer en moestuincoach van 
diverse moestuinen. Hij maakte een vertaling van het boek The Market Gardener 

van Jean Martin Fortier.  
 

  
 
Taco IJzerman benoemt vier sleutelfactoren voor de reconstructie van een 
historische tuin. 

1. Hoe was de historische context? 
2. Hoe is de ruimtelijke en functionele context? 
3. Wat is de sociale context? 
4. Exploitatie keuze 

Hieruit komt een mix van ruimte, tijd(vak), doel en kennis, inzichten en technieken. 
Er kan een keuze worden gemaakt om te werken volgens ‘kader’ (reconstructie 
zoals het toen er uit zag en ging) of ‘casco’ (reconstructie in de geest van toen met 
de ogen van de tuinbaas van toen in de tijd van nu. Dienstbaar aan de 
instandhouding van de plek.  
 
Basishouding van tuinbaas is dienstbaarheid. Op een historische moestuin moet het 
mooi zijn: “Om de schoonheid en den nutte“. Dat moet een tuinbaas voelen. Schakel 
op elk niveau vakmanschap in. Gebruik geen landschapsarchitect voor een 

https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/4-Presentatie-Thea-Dengerink.pdf
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moestuin. De tuinder van toen maakte ook gebruik van nieuwe inzichten. Vanaf 0,6 
ha tot 1,5 ha. kan je een inkomen uit de tuin genereren. Vanaf 4 ha wordt gesproken 
van een tuinderij als grootschalig bedrijf. Nutstuinen (kruiden, groente, fruit, 
bloemen) zijn arbeidsintensief. 
 
Het verhaal van smaak en schoonheid van groenten en kruiden wordt op steeds 
meer plekken verteld en getoond. In 2007 was de aanzet tot het Belvedèreproject 
‘Historische moestuinen met nieuwe opdracht’ gebaseerd op de vraag: Is de 
historische moestuin niet van nature de plaats om mensen dichter bij historie, 
voedsel en natuur te brengen? 
Sinds de middeleeuwen is de locatie van de moestuin veranderd van binnen de 
kasteelmuren, naar naast het kasteel, en later weg van het huis ten gunste van een 
landschapspark. Hoewel de locatie veranderde bleef de productieve functie van de 
tuin een wezenlijk onderdeel van een landgoed. Na 1850 bloeit de moestuin op als 
omsloten toonzaal voor menselijk vernuft en voor de schoonheid en overvloed van 
de natuur. De moestuin wandelt weg van het huis, raakt uit het zicht en wordt 
daarmee een onderdeel van de landgoedaanleg met een eigen binnenwereld. In de 
huidige tijd ontbreekt de noodzaak om de tuinen te betelen en worden deze 
plaatsen vaak ‘vergeten’. Wanneer er aandacht voor is, vertaalt men dat vaak als 
eerste in het renoveren van de muur of kas. Dit alleen is echter geen garantie voor 
een nieuw gebruik en aansluitende inrichting, zodat in enkele gevallen slechts 
onkruid groeit in de gerenoveerde kas. Maar hoe dan wel te handelen? Op steeds 
meer landgoederen zijn de sleutelfactoren een praktisch hulpmiddel bij het maken 
van keuzes en kwam de moestuin weer tot bloei!  
Historische moestuinen blijken een vruchtbare voedingsbodem voor een nieuwe 
verbinding tussen mens (bezoeker, tuinder en vrijwilliger) en aarde (voedsel, 
geschiedenis en ritme). De sfeer van een omsloten tuin, waarbinnen een eigen 
klimaat en orde heersen, is aansprekend voor de moderne mens. Zoals schrijver 
Willem Beekman in dit kader eens vertelde, is de omsloten tuin het beeld van het 
paradijs en (dus) je ziel. Die moeten we zorgvuldig beheren en openstellen voor 
anderen! Met de vier sleutels van het project gaat de tuinpoort open …” 
 
Zie hier de presentatie van Taco IJzerman 
 
 

 
 
Marga Verheije, tuinder van moestuin Leyduin 
Marga vertelt over de tuin als sociaal collectief, het belang van 
gemeenschappelijkheid. Het is een tuin voor en door mensen, een plek voor 
ontmoeting en om op adem te komen. 
 
Historische moestuin Leyduin is een hedendaagse collectieve zelfoogsttuin op een 
historische plek. Het collectief bestaat uit dagbesteding, vrijwilligers en stagiaires; 
mensen die zich verbinden met de tuin. De tuin is biologisch,niet gecertificeerd, 
maar wil dat op termijn wel, omdat anders biologische mest steeds moeilijker te 
krijgen is. 
 
Er wordt daarom ook veel gewerkt met maaisel voor compost en mulch. Vanwege 
de hoge productievraag wordt gewerkt met foliekassen. De tuinder ontvangt 
inkomen uit de jaarlijkse verkoop van 270 oogstaandelen.  

https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/5-Presentatie-Taco-IJzerman.pdf
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Met zo’n aandeel kun je het hele seizoen op zaterdag zelf groenten oogsten. Er is 
nog een wachtlijst voor 60 abonnementen. Een aandeel kost 250 euro incl. 6% btw 
(wordt 9%). Het oogstjaar loopt van april (met de eerste kasgroenten) tot november 
(boerenkool). In totaal 32 weken oogst. Er vindt financiële ondersteuning plaats 
vanuit het CSA: Community Supported Agriculture. Het abonnementsgeld vormt het 
inkomen van de tuinder en  wordt aan het begin van het jaar ontvangen; de tuinder 
heeft een verplichting om voor een goede opbrengst te zorgen. Een deel van de 
klanten werkt ook mee in de tuin. Het zelfoogstpakket bestaat uit vijf groenten. De 
hoeveelheid kan variëren in hoog en laagseizoen. Behalve groente worden er ook 
zonnebloemen en dahlia’s gekweekt voor de verkoop. De bloementuin levert 
boeketten voor losse verkoop. Verder worden er druiven geteeld, is er een 
kruidentuin en een imker. 
 
Het seizoen wordt met het collectief geopend en aan het einde van het jaar weer 
afgesloten. Ook is er elk jaar een midzomerfeest en in het eerste weekend van 
oktober een oogstfeest met verkoop van pompoenen en appels. Er worden 
workshops gegeven. Het jaar wordt afgesloten met een evaluatie en een begroting 
voor het komende jaar. Communicatie loopt via een website, nieuwsbrieven, praten, 
etc. De tuin was eerst een sociaal project maar nu doorgegroeid naar een 
productietuin. Op de tuin wordt twee maal per week dagbesteding aangeboden 
onder begeleiding van een professionele begeleider. De zorgorganisatie betaalt hier 
voor. De begeleider is in dienst van een officiële organisatie, maar gebonden aan de 
tuin.  
 
Het gemeenschappelijke is belangrijk, de relatie met elkaar. Niet alle klanten werken 
mee in de tuin. Dit is op vrijwillige basis. Ze komen soms taakgericht, soms voor een 
uurtje of een grote klus. Een vrijwilliger zonder oogstaandeel krijgt geen groenten uit 
de tuin. Er zijn duidelijke regels die aan iedere nieuwkomer weer duidelijk gemaakt 
moeten worden zoals: niet lopen op de bedden (bedden zijn hierop aangepast), en 
duidelijke info over hoe te oogsten en vakinhoudelijke informatie. 
 
Zie hier de presentatie van Marga Verheije 
 
 
  

https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/6-Presentatie-Leyduin.pdf
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Wim Hoogendam, tuinbaas op Dekema State te Jelsum (Fr). 
Wim vertelt over de rol van vrijwilligers op een historische moestuin. 
 
Dekema State is een adellijke woning uit de 16de eeuw. Het landgoed bestaat uit 
een huis en tuin die beide worden onderhouden vanuit een vrijwilligersorganisatie 
van 100 personen: 75 voor het huis, 25 voor de tuin. 35 deelnemers werken al meer 
dan 10 jaar op de tuin. De tuin is aangelegd in oude stijl. Er 
zijn bloemenborders, een boomgaard, een kas en een snijbloementuin.  
 

 
 
Wim zet in het werk met vrijwilligers de persoon op nummer één. De eerste vraag is 
wat hij wil, niet wat hij kan doen. Toen Dekema State begon met vrijwilligers, is er, 
na een oproep in de media, een middag georganiseerd waar meer dan 100 
belangstellenden zich meldden.  
Vrijwilligers worden aangenomen na een sollicitatiegesprek door Wim Hoogendam 
en zijn vrouw (die het museum en de horeca beheert). Vrijwillig is niet vrijblijvend. Er 
wordt gekeken naar: motivatie, wat voor een persoon is dit, voorgeschiedenis, 
verwachtingspatroon en vacatures. Er wordt verteld wat de organisatie te bieden 
heeft en de tegenprestaties die geboden worden (gratis bezoek state, op reis, 
afsluitend diner, overschotten). Een open relatie is belangrijk. Er is een proefperiode 
en er kan ontslag worden verleend. 
 
De kracht van een goede vrijwilligersorganisatie: talenten zien, basis van 
vertrouwen, omzien naar zieken, groepsgevoel: bestuur + beheerders + vrijwilligers 
Observeer of de vrijwilliger het naar de zin heeft, contact heeft in de groep, welk 
type werk hem ligt, of het werk goed wordt uitgevoerd, hoe wordt omgegaan met 
kritiek. Durf te motiveren, te complimenteren, maar ook streng te zijn. 
 
Belangrijk zijn waardering, de juiste persoon op de juiste plek, tijd voor een praatje 
en vermijden van stress. Let op combinaties van personen (sommigen gaan echt 
niet), bespreek problemen met elkaar, vertel wat er achter de schermen gebeurt en  
treed op bij conflicten. Stop energie in het aanleren van de klus die de persoon 
graag zou willen doen. Vertel er bij waarom de klussen moeten gebeuren. 
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Er wordt gewerkt met een scrumboard waarop door de tuinbaas briefjes met een 
klus worden gehangen in kolommen. Briefjes onder een rode magneet: urgent, 
groene magneet: deze week, blauwe magneet: langere termijn. In de vierde kolom, 
“klaar”, worden de briefjes opgehangen van de klussen die geklaard zijn. Dit werkt 
erg motiverend. De vrijwilligers kiezen zelf een klus.  
 
Veel vrijwilligers werken al meer dan 10 jaar op de State, waardoor er veel ervaring 
en expertise is opgebouwd, wat leidt tot zelfstandig werken.  
“Uiteindelijk kijken we niet naar de kwantiteit, maar of de mensen zelf tevreden zijn”.  
 
Zie hier de presentatie van Wim Hoogendam 
 
 

 
Tot slot 
We kijken terug op een intensieve en leerzame dag met 130 deelnemers en veel 
positieve reacties. We danken alle betrokkenen van Landgoed Eyckenstein voor de 
gastvrijheid en alle sprekers voor hun boeiende bijdrage.  
 
In het voorjaar van 2019 organiseert sKBL samen met Het Gilde van Tuinbazen een 
studiedag gewijd aan het werken met vrijwilligers in de historische tuin.  
 
 
Dit verslag kwam mede tot stand met de hulp van Dory Steehouwer en Betty de 
Swart van de Hof van Batestein, waarvoor veel dank. 

https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/7-Presentatie-Wim-Hoogendam.pdf

