Aan het woord: Kees Beelaerts van Blokland

Aan het woord is Kees Beelaerts van Blokland,
wonend en werkend op buitenplaats Vreedenhorst in
Vreeland. Kees is een man met een missie, die hij
onverbloemd aan de man brengt. Lees hier zijn
verhaal.
Ik ben op Vreedenhorst geboren en getogen. Mijn
ouders hebben in 1957het huis met ca. een hectare
grond gekocht. In de kelder zijn nog sporen te vinden
van vermoedelijk middeleeuwse oorsprong. Het huidige huis dateert uit de 17e-eeuw. We hebben
veel tijd en energie gestoken in het eigenhandig verbouwen en restaureren van het huis en het
koetshuis. Ik heb daarbij veel materiaal gebruikt, dat afkomstig is van andere buitenplaatsen, zoals
oude ramen en hout. De schuur is nieuw gebouwd, maar naar voorbeeld van een 19e-eeuwse
boerderij uit Vreeland met hout van een eik van Nijenrode. In 2013 kregen we voor de schuur de
Bronzen Troffel van gemeente Stichtse Vecht.

Na mijn brede tuinbouwopleiding heb ik me toegelegd op historisch groen. Ik heb samen met
tuinarchitecte Melle Wierper het bedrijf Groenpartners opgericht, waarbij ik de uitvoering en het
onderhoud voor mijn rekening nam.
Het park van Vreedenhorst is een van de
projecten die we hebben aangepakt. In
1957 was de oppervlakte van de
buitenplaats iets meer dan een hectare. In
2001 hebben we dit kunnen uitbreiden
met zeven hectare. weiland en
boomgaard, dat voor een deel bij het
oorspronkelijke landgoed heeft gehoord.
De uitdaging was om een park te maken

met de sfeer van een buitenplaats. Hieraan geven we op een eigentijdse manier uitvoering met
gebruikmaking van de geschiedenis. Door ons te richten op de aandachtsgebieden van deze tijd, zijn
we de natuurontwikkeling gaan ontdekken.
Naast het uitvoerende werk beschouw ik het als mijn missie om de kennis over groen erfgoed te
vergroten en te bevorderen. Ik ben medeoprichter van het Gilde van Tuinbazen, dat nu 12 jaar
bestaat en zeer succesvol draait. Deze vereniging bestaat uit tuinbazen die als werknemers in dienst
zijn van een historische tuin. Vervolgens was de Vereniging van Erfgoedhoveniers aan de beurt; een
club van hoveniersbedrijven met groen erfgoed als specialisatie. Parallel hieraan was ik ook
betrokken bij de Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed.
Mijn volgende missie is het scholen van vrijwilligers. Er zijn duizenden vrijwilligers actief in historische
tuinen, veelal op buitenplaatsen en
landgoederen. Hun inzet wordt zeer
gewaardeerd en hun passie voor de
tuinen is groot, maar vaak ontbreekt het
aan voldoende kennis over historisch
groen. Een begeleidende tuinbaas is niet
altijd in staat om hieraan veel aandacht te
besteden. Het komt bovendien in
toenemende mate voor dat vrijwilligers
zonder begeleiding van iemand met de
nodige historische kennis een tuin
onderhouden en daarbij ongemerkt
schade aanrichten. Scholing is niet alleen
goed voor de tuinen, maar vergroot ook het plezier van de vrijwilligers.
Ik heb me als Vriend aangesloten bij sKBL omdat ik de brede kijk van de stichting op de wereld van
kastelen, buitenplaatsen en landgoederen toejuich. sKBL maakt verbindingen en bouwt bruggen,
zonder zich te laten belemmeren door heilige huisjes. Daar kan ik me wel in vinden.
Buitenplaats Vreedenhorst is incidenteel toegankelijk. Het is altijd mogelijk om met een groep op
aanvraag een rondleiding te krijgen en soms vinden er speciale projecten plaats. Naar verwachting
wordt het park aan het eind van dit jaar permanent opengesteld.

