
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
Kastelen, Buitenplaatsen & Landgoederen: De tuinbaas en vrijwilligers 
  
Op dinsdag 19 februari 2019 vond op Buitenplaats Schoonoord te Doorn een 
studiedag plaats met als thema: De tuinbaas en vrijwilligers. Deze dag kwam tot 
stand in een samenwerking van het Gilde van Tuinbazen en sKBL. Dagvoorzitter 
was Jennemie Stoelhorst.  
  
Achtergrond 
 
De instandhouding van ons erfgoed, zowel rood als groen, kan tegenwoordig niet 
meer zonder de enthousiaste inzet van vrijwilligers. Op menig KBL is de tuinbaas 
verantwoordelijk voor de aansturing van de vrijwilligers in tuin, park en/of bos. Deze 
taak hoort er tegenwoordig voor vele tuinbazen bij, naast de professionele aandacht 
voor de dagelijkse gang van zaken op het terrein, de contacten met eigenaren, 
eventueel personeel en bezoekers. De verantwoordelijkheden van de tuinbaas zijn 
door de tijden heen dan ook sterk veranderd 
en gedifferentieerd. Op deze studiedag gaven 
uiteenlopende sprekers op basis van hun 
expertise en ervaring hun visie op de 
pedagogische, didactische, leidinggevende en 
groen-technische vaardigheden die in onze 
tijd van een tuinbaas worden gevraagd.  
De ontvangst met koffie en thee ging 
vergezeld van feestelijke jubileumgebakjes. 
sKBL viert haar vijfjarig jubileum en het Gilde 
van Tuinbazen bestaat 15 jaar.  
 
Na welkomstwoorden van Hennes Claassen namens het Gilde van Tuinbazen en 
René Dessing namens sKBL was het woord aan de verschillende sprekers.  
 
Tim ’S Jongers, coördinator bij het Kenniscentrum van Participatie, Emancipatie en 
professionals (PEP) Den Haag en auteur van het boek Effectief besturen van 
vrijwilligersorganisatie. 
 
’S Jongers geeft aan geen blauwdruk te hebben van de ideale manier om met 
vrijwilligers om te gaan, maar legt een aantal punten ter overweging voor. 

- Hoe vrijwillig is de vrijwilliger? Soms is het een tegenprestatie voor een 
uitkering, niet echt vrijwillig. Een maatschappelijk stage is ook niet echt 
vrijwillig 

- Een vrijwilliger doet het werk vooral voor zichzelf en kiest wat hij graag wil 
doen. Vraag daar dus altijd naar.  

- Doe het vooral samen met de vrijwilligers. Laat ze meedenken en 
meepraten. We willen dat de vrijwilliger bekwaam, bereid en beschikbaar is. 
Hoe bekwaam en bereid is de bestuurder om een andere aanpak te kiezen?  

- We zijn allemaal bang voor de ‘fainting goat’, dat de vrijwilliger elk moment 
om willekeurige redenen het bijltje erbij neer kan gooien. En de vrijwilliger 
kan dit doen, contract of niet. Er moet steeds voldoende te halen zijn: sociale 
contacten, educatie, vormen van waardering.  

- Geef vrijwilligers de ruimte om initiatief te ontplooien.  
- Doe als bestuurder zo min mogelijk zelf.  

https://www.skbl.nl/
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De handleiding ‘Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties’ is 
uitgegeven bij Coutinho . Kijk ook op www.pep-ebook.nl 
 
Bekijk hier de presentatie van Tim ’S Jongers.  
 
 
 
 
 

 
Lennart Pilon is eigenaar van Het Rooster - een organisatie die een systeem heeft 
ontwikkeld voor online roosteren door vrijwilligers zelf - en initiatiefnemer van het 
Supervrijwilligers Seminar.  
 
Echt luisteren naar je vrijwilligers is het sleutelwoord voor Lennart Pilon. 

- Houd altijd een vinger aan de pols. Vraag tenminste 2 x per jaar hoe het 
gaat, hoe het bevalt en of er nog wensen of verwachtingen zijn. 

- Zorg dat je flexibel bent met zekere grenzen. Zorg dat de kaders duidelijk 
zijn en laat de vrijwilliger daarbinnen vrij. 

- Bied ruimte voor ontwikkeling, door de mogelijkheid te bieden ook eens 
andere werkzaamheden te doen.  

- Er zijn vrijwilligers in soorten en maten, die zich ondertussen kunnen 
ontwikkelen van afhankelijk en volgzaam, via actief en enthousiast naar kritisch 
en onafhankelijk. Wanneer er sprake is van kritisch maar minder actief gedrag, 
is het tijd om afscheid te nemen, want dan ben je een ‘remmer’.  

-  

 
 
Als je iemand vrijheid geeft, dan neemt hij verantwoordelijkheid. Je bent minder tijd 
kwijt aan afstemming en houdt meer tijd over voor waar het echt om gaat. Durf die 
vrijheid te geven. Hoe minder je zelf doet, hoe leuker het wordt, maar dat gaat niet 
vanzelf. We kunnen een voorbeeld nemen aan dirigent Leonard Bernstein die een 
Haydn symfonie dirigeert.  
 
Bekijk hier de presentatie van Lennart Pilon. 
 

http://www.pep-ebook.nl/
https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Presentatie-1Tim-S-Jongers.pdf
https://www.hetrooster.nl/
https://supervrijwilligers.nl/
https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Presentatie-2-Lennart-Pilon.pdf
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Vrijwilliger aan het woord: Els Hulsing 
 
Els Hulsing is coördinator onderhoud tuinen op Buitenplaats Wester-Amstel te 
Ouderkerk aan de Amstel. Zij doet dit nu al 15 jaar met ongelooflijk veel plezier. 
“Sinds vorig jaar zijn we met overeenkomsten gaan werken. Hierin worden duidelijke 
afspraken gemaakt en de zijn de basisregels van het park helder verwoord. 
Aanvankelijk reageerden de vrijwilligers met ongenoegen, maar nu is het heel 
gewoon geworden. Een gouden tip: Blijf naar de vrijwilliger kijken! Er moet altijd een 
wisselwerking zijn, dan ontstaat er een win/win situatie. Ik heb als vrijwilliger heel 
veel geleerd en krijg er veel voor terug”.  
 

 
Vrijwilligers op Wester-Amstel 

 
 

 
Janet Baas is projectleider op Borg Ewsum te Ewsum (Gr) en werkzaam bij 
Werkpro, de organisatie die werkprojecten verzorgt voor mensen met een afstand 
tot de maatschappij. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking 
of re-integratie cliënten. Met deze ‘vrijwilligers’ gelden de omgangsregels in het 
kwadraat. De begeleiders houden voortdurend de vinger aan de pols, luisteren en 
kijken goed, zodat de mensen zich optimaal kunnen ontplooien. Bovendien moet er 
extra aandacht zijn voor de veiligheid. Ze willen namelijk allemaal op de trekker 
rijden of met de zaagmachine aan de slag en dat kan niet zomaar.  
Bekijk hier de beelden van Borg Ewsum. 
 

 
 

https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Presentatie-3-Janet-Baas-Werkpro-Borg-Ewsum.pdf
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Annet Werkhoven Intermezzo over de Utrechtse Lustwarande  
 
Annet Werkhoven ontving in 2017 het 
Ithakastipendium van sKBL. Zij maakt een 
serie boeken over bekende en minder bekende 
buitenplaatsen die als een lint in het landschap 
liggen tussen De Bilt en Rhenen. De 
buitenplaatsen voorzagen in veel 
werkgelegenheid in huis en tuin. De 
waardering voor de tuinbaas werd niet onder 
stoelen of banken gestoken en er kon een 
stevige strijd ontstaan over wie de mooiste tuin 
had.  
Bekijk hier de presentatie van Annet Werkhoven. 
 
 

 
 
Vrijwilliger aan het woord: Herman Plaggenmarsch,  
 
Herman Plaggenmarsch doet het onderhoud en de ontwikkeling van moestuin en 
kas op De Leemcule te Dalfsen. Zijn enthousiasme voor deze bezigheid spat ervan 
af. Ter illustratie heeft hij een aantal relieken meegenomen:  

- Het in 2017 verschenen boek over de Leemcule van Ronald van Immerseel 
- De groente- en fruitencyclopedie (om ’s nachts onder zijn kussen te leggen) 
- Het boek ‘De nieuwe moestuin’ (ook onder het kussen) 
- Een potje ‘vrijwilligersgelei’, door de vrijwilliger gemaakte kweepeergelei dat 

we na afloop kunnen proeven.  
Herman volgt het door Taco IJzerman ontwikkelde model voor de aanleg van 
moestuinen en besteedt veel aandacht aan een actief en gezond bodemleven. In 
overleg met tuinbaas Arjan Volkerinkg onderhoudt en ontwikkelt hij de moestuin 
zelfstandig.  
 
Bekijk hier de presentatie van Herman Plaggenmarsch. 
 
 

 

https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Presentatie-4-Annet-Werkhoven.pdf
https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Presentatie-5-Herman-Plaggenmarsch.pdf


 
 

 5 

Johan van Galen Last: Hovenierskunst in Palmet en Pauwstaart 
 
Johan van Galen Last, tuinbaas op de ’s-Gravelandse buitenplaatsen bij 
Natuurmonumenten, heeft in 16 jaar tijd 440 meter leifruit aangeplant bij 1400 m2 
muur. Hij heeft zich hierbij laten inspireren door twee boeken: ‘Fruitmuren in 
Nederland’ (Ben Kooij en Ben Olde Meierink) en ‘Hovenierskunst in Palmet en 
Pauwstaart’ (Wybe Kuitert en Jan Freriks). Hij heeft zoals zoveel tuinbazen, het vak 
geleerd van Jan Freriks. Sinds 2001 werkt Johan met een groep van 16 vrijwilligers 
met weinig verloop. Op de buitenplaatsen streeft hij naar afwisseling en steeds een 
nieuwe uitdaging. Ooit begonnen met oude perenrassen, komen nu de perziken in 
beeld. Tien jaar geleden diende Bert Zeilstra zich aan als vrijwilliger en nu 
coördineert hij de groep: “Investeren in de groep is de moeite waard. De vrijwilliger 
komt vooral voor zichzelf. Ze leren veel en als ze het snappen en het resultaat zien 
zijn ze optimaal gemotiveerd”. 
 
Bekijk hier de presentatie van Johan van Galen Last.  
 

 
 
 
 
Vrijwilliger aan het woord: Ineke van Sloten 
 
Ineke van Sloten is coördinator van de Von Wiedclub Paleis Het Loo te Apeldoorn. 
De club is opgericht in 1985 en genoemd naar Wilhelm Adolf Von Wied, de 
echtgenoot van Prinses Marie der Nederlanden. De club heeft nu 29 wieders en 
wiedsters, waarvan sommigen al 30 jaar meedoen. De club werkt, in de 
Benedentuin en de Koningstuin, doorgaans een dagdeel per week 
(maandagochtend) en als het nodig is meer. Iedereen heeft een eigen parterre (2 of 
3 personen per parterre) en houdt die onkruidvrij. Als blijk van waardering 
organiseert Tuinbaas Willem Zieleman voor de vrijwilligers een maal per jaar een 
uitstapje naar een ander landgoed of kwekerij en maken ze de opening en sluiting 
van het seizoen mee. Een aantal mensen helpt naast het wieden mee met de 
versieringen voor het paleis en op de tuinbeurs. Bekijk hier de beelden van Het Loo 

https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Presentatie-6-Johan-van-Galen-Last.pdf
https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Presentatie-8-Ineke-van-Sloten-Von-Wiedclub-Paleis-Het-Loo.pdf
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Een tuinbaas aan het woord: Henny van der Wilt  
 
Henny van der Wilt is tuinbaas op Kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht. Ze 
neemt geen blad voor de mond en vertelt op humoristische wijze over het wel en 
wee van de Tuinbaas en haar vrijwilligers. 
  
Lees hier de column van Henny van der Wilt 
 
 

 
 
Tot slot 
 
We kijken terug op een interessante bijeenkomst waar tuinbaas, vrijwilliger en 
bestuurder direct met elkaar van gedachten konden wisselen en luisteren naar 
elkaars invalshoeken.  
 
Graag attenderen wij u op de cursus Historische tuinen en parken voor vrijwilligers, 
die plaatsvindt in april 2019 en wordt georganiseerd door het Gelders Restauratie 
Centrum. Meer informatie hierover vindt u hier.  
 
 
 
 
 

https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Column-Henny-van-der-Wilt.pdf
https://geldersrestauratiecentrum.nl/cursus/cursus-%e2%80%98historische-tuinen-en-parken-voor-vrijwilligers%e2%80%99

