
  
 
 
Slot Zuylen is een van de oudste kastelen aan de Vecht en werd bijna 350 jaar ononderbroken door één 
familie bewoond. Bezoekers van het kasteel wanen zich in een adellijke wereld van weleer. Met een rijke 
programmering van  tentoonstellingen, muziek en theater worden heden en verleden met elkaar verbonden. 
Naast de monumentale interieurs genieten jaarlijks tienduizenden bezoekers ook van een wandeling in de 
tuin, waarin verschillende historische stijlen vertegenwoordigd zijn, of strijken ze neer in het café voor 
huisgemaakte taart en koffie.  
 
De kasteeltuinen; het groene erfgoed 
 
De tuinen van Slot Zuylen zijn in de 17e eeuw voor het eerst aangelegd. Om van te genieten, om mee te 
pronken én om uit te eten. Het was handig en noodzakelijk om altijd voedsel in de buurt te hebben. De 
compacte tuinen, met formele tuin, landschapstuin, moestuin en bijzondere slangenmuur, zijn ook nu nog 
een heerlijke plek om te genieten en te onthaasten. Een team van enthousiaste vrijwilligers onderhoudt de 
tuinen en verwerkt de producten uit de tuin. Dit alles onder aansturing van onze tuinbaas, die expert is op 
het gebied van groen erfgoed. Zowel in de zomer als de winter is er volop werk in de tuin. 

Werktijden: maandagen en donderdagen tussen 09:00-13:00 en/of 13:00-16:00 
 
Wat ga jij doen? 
 
 Alle voorkomende werkzaamheden in het onderhoud van de tuin, van zaaien, planten en snoeien tot 

grasmaaien en bladblazen.  
 Er zijn veel soorten werkzaamheden waardoor je je voorkeur kan aangeven voor het soort werk dat je 

leuk vindt. 
 Als je wilt, kun je kennis en vaardigheden verder verbreden en bezoekers rondleiden door de tuinen. 
 
Wat breng je mee? 
 
 Je fysieke gezondheid is zodanig dat je licht hovenierswerk kunt verrichten. 
 Je draagt bij aan een gezellige sfeer. 
 Je begrijpt de kwetsbaarheid van groen erfgoed en het belang van het onderhoud ervan. 
 Je bent tenminste twee dagdelen per maand beschikbaar. 
 
Wat bieden wij jou? 
 
 Een leuke en nuttige vrijetijdsbesteding in een van de oudste kastelen aan de Vecht.  
 Een inwerkprogramma en volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het verbreden van je kennis 

en vaardigheden. 
 Gezellig samenwerken in een team met enthousiaste collega's, met in de pauzes een broodje of 

kommetje soep van de tuinbaas. 
 Als vrijwilliger kun je Slot Zuylen gratis bezoeken en krijg je korting in de museumwinkel, in het 

museumcafé en op de verhuurprijzen en rondleidingen. 
 Reiskostenvergoeding vanaf 10 km enkele reis. 
 De mogelijkheid om je ook op andere plekken in te zetten als vrijwilliger en om mee te werken aan de 

evenementen en activiteiten die Slot Zuylen aanbiedt. 
 Informatie via de interne nieuwsbrief en interessante en gezellige bijeenkomsten. 
 
Is jouw belangstelling gewekt?   
Neem dan contact op met info@slotzuylen.nl.  
 
Meer informatie: www.slotzuylen.nl.  
 
 

 

tuin vrijwilliger 


