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BEHEERDERS WORTELTUINEN  

  
 

 

INLEIDING 

Dit document is voor aspirant Worteltuin eigenaren en/of beheerders. Het beschrijft Stichting Wortel, wat een 

worteltuin is, waar deze aan moet voldoen alsmede de stappen om Worteltuin te kunnen worden. 

STATUTAIRE DOELSTELLING 

Stichting Wortel heeft ten doel om op een natuurlijke manier de band tussen kinderen en hun familie te versterken. 

Hierbij richt de stichting zich op kinderen waarbij deze band niet vanzelfsprekend is en die moeilijk contact met hun 

ouders of andere belangrijke volwassenen maken. Stichting Wortel creëert speciale ontmoetingstuinen waar actieve en 

passieve beleving van de natuur wordt ingezet om de band tussen kind en ouder of andere belangrijke volwassenen te 

versterken. 

WAT IS EEN WORTELTUIN 

Een Worteltuin is een geweldige plek om in privésfeer de relatie tussen ouder en kind te verkennen en eventueel op te 

bouwen in een ontspannen en ongedwongen sfeer. Een Worteltuin biedt ruimte om jezelf te zijn en veel mogelijkheden 

voor kinderen om samen met hun ouder(s) creatief bezig te zijn. Er kan voorafgaand aan het bezoek worden overlegd 

over eventuele activiteiten of randvoorwaarden. Het belang van het kind staat in een Worteltuin altijd voorop! 

Natuur laat een kind verwonderen en daagt uit om te bewegen, je kunt er veel leren en allerlei avonturen beleven. Het 

samen met je vader of moeder in de natuur zijn geeft tijd en rust om aandacht voor elkaar te hebben. Zonder dat het 

dwingend is. 

Een tuin is een plek met overzichtelijke natuur. Er zijn mogelijkheden om dicht bij elkaar te zijn, maar je kunt ook op een 

natuurlijke manier wat meer afstand nemen. 

Worteltuinen zijn tuinen vanuit Stichting Wortel die een aantal dagdelen per week bezocht kunnen worden door ouders 

en kinderen. De rest van de week hebben de tuinen een ander doel. Daardoor zijn de tuinen niet financieel afhankelijk 

van inkomsten uit de stichting. Voor bezoekers is het gebruik van een Worteltuin kosteloos. 

In de tuin is een gastheer of gastvrouw aanwezig voor praktische begeleiding. De tuin is zowel open als besloten. Een 

Worteltuin is een afgebakend geheel dat zoveel mogelijk is omsloten door hagen, struiken, een wal of anderszins.  

De tuin heeft voldoende omvang en heeft verschillende mogelijkheden om een bezoek zo ontspannen mogelijk te laten 

verlopen (spelen, wandelen, rondstruinen, knutselen, tuinieren, bloemen en bessen plukken, contact met dieren enz.). 

Tevens is er een ruimte waar bij slecht weer geschuild kan worden en waar de bezoekers warm en droog binnen kunnen 

zitten. 

De beheerder biedt een aantal dagdelen in de week de tuin aan voor ontmoetingen. De bezoeken vinden op afspraak 

plaats. 
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DOELGROEP  EN AFSPRAKEN  WORTELTUINEN 

De beheerder stelt de tuin beschikbaar voor kinderen die geen vanzelfsprekend band met hun ouders of één van de 

ouders hebben of waarbij de communicatie moeizaam verloopt. De kinderen bezoeken de tuin met die ouder(s) of met 

een andere belangrijke volwassene (ander familielid, pleegouder of gezinshuisouder). Het bezoek wordt al dan niet 

begeleid door een voogd of hulpverlener.  

In praktische zin worden de bezoeken begeleid door de beheerder. Hierbij staat centraal dat de begeleiding 

laagdrempelig en niet bedreigend is.  

Tijdens de bezoeken wordt aan ouders en kinderen (alle) ruimte geboden, maar er is altijd wel een gastheer/-vrouw op 

afstand aanwezig. Er vindt vooraf afstemming plaats over de geboden activiteiten. 

Uitgangspunt is dat de tuin bezocht wordt door één gezin (met eventueel een begeleider) of bezoekersgroepje 

gelijktijdig. Er is dus alle ruimte om elkaar te ontmoeten! Een combinatie met een ander gezin is eventueel mogelijk als 

dat in het belang van beide gezinnen is. Tijdens de bezoeken zijn er in principe geen andere bezoekers. 

Bij het bezoek aan de tuin vragen wij om: 

- ouders en kinderen die achter het bezoek staan; 

- volwassene(n) die vrij zijn van de invloed van alcohol en/of drugs; 

- respectvolle omgang met de dieren, planten, de (relatieve) rust van de plek en de privacy van de omgeving; 

- de aanwezigheid van een volwassene die in staat is om het kind te corrigeren, wanneer het even de grenzen van 

respect opzoekt; 

- indien nodig een professional die het bezoek begeleidt; 

- toezicht door volwassene(n) waar het gaat om veiligheid. Het bezoek aan de tuin vindt plaats op eigen risico.  

 

WAAR ZIJN WORTELTUINEN 

Er worden tuinen gecreëerd om deze mogelijkheid op verschillende plekken in Nederland aan te kunnen bieden, waarbij 

elke tuin een eigen en uniek karakter heeft. 

Er is in juni 2017 gestart met één Worteltuin in het buitengebied van Olst en in 2018 en 2019 zijn daar de Worteltuinen in 

Dalfsen en Bosch en Duin bijgekomen. Begin 2023 stond de teller op 13 tuinen in 9 provincies. Ons streven voor de 

komende jaren is een Worteltuin in alle provincies en het liefst één op iedere 30 kilometer. 

WAT DOET EEN BEHEERDER VAN EEN WORTELTUIN EN HOE ZIET DE TUIN ER UIT  

Allereerst ondersteunt de beheerder de visie van Stichting Wortel en is betrokkenheid bij de doelstelling. De beheerder 

heeft eventueel aantoonbaar inzicht in of ervaring met de doelgroep. We vragen om motivatie te verwoorden in een 

startplan. 

Een aantal criteria waar de tuin aan moet voldoen op een rij: 

- De tuin heeft voldoende omvang en heeft verschillende mogelijkheden om een bezoek zo ontspannen mogelijk 

te kunnen laten verlopen (spelen, wandelen, rondstruinen, knutselen, tuinieren, bloemen en bessen plukken, 

contact met dieren enz.)  

- Er een ruimte waar bij slecht weer geschuild kan worden en waar de bezoekers warm en droog binnen kunnen 

zitten. 

- De tuin heeft een open en besloten karakter, een afgebakend geheel dat mogelijk is omsloten door hagen, 

struiken een wal of anderszins. 

- In de tuin is een gastheer of gastvrouw aanwezig voor praktische begeleiding. 

- De tuin is niet financieel afhankelijk van inkomsten uit de stichting. 
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- De tuin is een aantal (bij voorkeur 3) dagdelen per week beschikbaar na afspraak. 

- Met de beheerder van een Worteltuin worden de doelstelling en de daaruit voortvloeiende afspraken 

besproken en vastgelegd.  

- De beheerder houdt ervaringen bij die worden opgedaan tijdens bezoeken. Zo kan er van elkaar geleerd  

worden en kunnen we samen het concept verder ontwikkelen. 

- De beheerder heeft een actieve rol in het uitdragen van de missie van Stichting Wortel en het gezamenlijk 

werven van fondsen ten behoeve van de Stichting en de betreffende Worteltuin. 

Wanneer je na het lezen enthousiast bent geworden of gebleven dan nodigen we je uit om contact op te nemen. Na een 
eerste telefonisch contact zullen we vragen om een eerste deel van het Startplan in te vullen. Naar aanleiding hiervan 
wordt een eerste indruk verkregen van de mogelijkheden van jouw tuin als Worteltuin. Het ingevulde formulier wordt 
voorgelegd aan het gehele bestuur. Wanneer dat positief wordt bevonden, wordt er een afspraak voor nadere 
kennismaking en een bezoek aan de tuin gemaakt. Mocht het na de kennismaking en het bezoek tot een vervolg komen 
dan vragen we je om als nieuwe beheerder een volledig Startplan te maken dat in de eerst volgende bestuursvergadering 
wordt besproken. Bij een positief besluit door het bestuur wordt met jou een samenwerkingsovereenkomst gesloten en 
een tijdspad besproken om alle zaken te regelen. 

 

OVERIG 

* Bij de ingang van de tuin zal een bordje van de stichting worden geplaatst zodat duidelijk is dat dit een 

Worteltuin is. 

* Stichting Wortel en de beheerder zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en het bezoek vindt plaats op 

eigen risico. 

* Kosten die gerelateerd zijn aan het bezoek van ouders en kinderen zijn voor rekening van de beheerder. Om de 

tuin als optimale ontmoetingstuin te laten fungeren kan mogelijk een aantal investeringen nodig/wenselijk zijn. 

Hierover worden met de Stichting Wortel afspraken gemaakt. De beheerder kan via het eigen netwerk geld 

inzamelen en/of in samenwerking met Stichting Wortel.  

* In principe zullen er een aantal investeringen ten behoeve van de Worteltuinbezoeken door de stichting 

mogelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld door het plaatsen van twee "lutje hoeskes”. Dit wordt gedaan zodra de 

stichting hiervoor de middelen ter beschikking heeft en op volgorde van instroom als Worteltuin. 

* In het kader van privacy registreert Stichting Wortel geen gegevens van de gasten die de tuin bezoeken. Dit 

geldt ook voor de Worteltuinen.  

 

BIJLAGEN: STARTPLAN WORTELTUIN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WORTELTUIN 

 

 


