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ALGEMEEN
De geschiedenis van Landgoed Zuylestein gaat zeker 600 jaar terug. Al sinds de 17e eeuw wordt hier groente en
fruit geteeld. Dit bijzondere landgoed, gelegen tussen Amerongen en Leersum, ontstaan rond het jachtslot van
Stadhouder Fredrik Hendrik, produceerde groenten en fruit voor de prinselijke paleizen te Den Haag. Vandaag de
dag tuinieren vrijwilligers onder leiding van een deskundige tuinbaas, in de 17 e -eeuwse moestuin op basis van
historische én de laatste nieuwe inzichten over biologische wisselteelt, combinatieteelt en permacultuur wederom
in de moestuin. Door de bijzondere geschiedenis en de grote ambities met de in 2015 gerestaureerde moestuin,
zijn de eigenaren van het landgoed, samen met Landschap Erfgoed Utrecht, op zoek naar nieuwe vrijwilligers om
de bestaande groep te versterken.
De groenten worden verkocht aan restaurants, o.a. Il Sogno Zuylestein, Bentinck en aan anderen maar ook op
vrijdagen verkocht op het landgoed in de oranjerie. De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van
de moestuin.
Als tuinvrijwilliger van Landgoed Zuylestein kun je wekelijks komen werken in de tuin van het landgoed. Je helpt
met het onderhouden van de moestuin, zaaien, het oogsten van de groenten of met het onderhoud van de
siertuin. In overleg met de tuinbaas kunt u helpen met alle voorkomende werkzaamheden, of je specialiseren in
een specifieke taak. Er wordt gewerkt op verschillende dagen en je kunt zelf aangeven op welke (vaste) dag je
wilt komen werken.
OMSCHRIJVING
Taken, in overleg en afhankelijk van interesse:
• Helpen bij alle voorkomende werkzaamheden in de historische moestuin van Landgoed Zuylestein.
Zaaibedden maken, zaaien en verzorgen van de moestuin, vergeten groenten, knollen, kolen, bladgroenten,
bessen en ander fruit, het maken van rekken voor de bonen.
• Helpen bij alle voorkomende werkzaamheden in de binnentuin; bijvoorbeeld bloemenborders verzorgen, de
hortensiaverzameling vertroetelen, lage hagen modelleren en potplanten verzorgen.
• Helpen bij de oogst van de groenten.
• Onderhouden van de paden die o.a. door de moestuin lopen.
• Klein onderhoud aan de cultuur historische ornamenten in de tuin en het park en aan de gebouwen.
• Onderhouden en organiseren van het gereedschap.
Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:
• Je vindt het leuk om onderdeel te zijn van een groep.
• Je vindt het leuk om buiten te werken, ook onder verschillende weersomstandigheden.
• Je werkt graag samen met anderen of je werkt, (soms) liever alleen, voor beide is er voldoende werk.
• Je bent bereid je kennis te vergroten, bijv. over moestuinieren, het landgoed, EHBO/ veldhulpverlening, door
middel van cursussen die Landschap Erfgoed Utrecht aanbiedt.
Wat wij bieden:
• Een prachtige werkplek
• Een warme ontvangst op het landgoed met koffie en thee en een borrel op de werkdagen
• Dienstkleding in bruikleen: handschoenen, werklaarzen
• Cursussen en educatieve excursies over diverse onderwerpen, o.a. het landgoed en moestuinieren
• Deelname aan de cursussen en lezingen van Landschap Erfgoed Utrecht, zoals bijvoorbeeld
veldhulpverlening, maaien met de zeis, lezingen over diverse natuuronderwerpen
• Jaarlijkse BBQ op het landgoed
Geïnteresseerd of vragen? Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Landschap Erfgoed
Utrecht via vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl of tel 030 220 55 34.
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