Het einde van
een zoektocht
Rick Mensink: “Door kennis uitwisselen, leer je veel.”

Rick Mensink (55) is sinds 1 januari de nieuwe tuinbaas van Twickel.
Begonnen op de schildersschool vond hij op latere leeftijd zijn
roeping in het hoveniersvak. “Dit voelt als mijn plek.”
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“Ik ben op nogal atypische wijze in dit vak

bedrijf na het andere omviel, ben ik gaan nadenken

beland. Ik heb namelijk eerst, na de middelbare

wat ik nou werkelijk wilde. Het tuinieren trok me

schildersschool, twintig jaar als laborant in de

zo dat ik me ben gaan omscholen. Via Terra Next

verftechniek gewerkt. Ik hield me altijd wel bezig

volgde ik een opleiding in combinatie met werk als

met tuinieren. Thuis in Zwolle had mijn vader drie

hovenier. Ik vond het fantastisch, wat een vrijheid!

moestuinen en daar hielp ik al van jongs af aan in

Na een aantal jaren ben ik gaan werken bij de Hortus

mee. Later kocht ik zelf een huis met een tuin van

in Haren als hovenier en vrijwilligersbegeleider. Ik kon

200 vierkante meter, waar ik een hobbytuin aanlegde

daar collectiebeheer doen, een originele Ming-tuin

en in een kas cactussen kweekte. Op enig moment

onderhouden en meehelpen met het ontwikkelen

werd me die tuin veel te klein en kocht ik, samen

en aanleggen van nieuwe tuinen. Na verloop van

met mijn vriendin Jenny, ons huidige huis vlakbij

een aantal jaren werd ik tuinbaas bij de Hortus.

Hoogeveen met twee hectare grond. Die grond,

Op organisatorisch gebied is er de afgelopen jaren

daar ging het me om, want het huis zelf hebben

veel veranderd bij de Hortus, met onlangs de verkoop

we flink moeten verbouwen. Een deel van de grond

aan de gemeente Groningen. Voor mij tijd om verder

wordt begraasd door drie koeien. Ik heb niet zoveel

om mij heen te kijken.”

met paarden, maar koeien vind ik fantastisch.
Ze stralen veel rust uit en als ik thuis kom dan
komen ze er al aan gelopen.”

“Werken op een landgoed wilde ik heel
graag, maar dat dat als tuinbaas op Twickel zou zijn...
daar was ik misschien nog niet aan toe dacht ik.

“Ik keek altijd met enige jaloezie naar hove
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De vacature prikkelde me wel en ik besloot, mede

niers die buiten aan het werk waren. Het leek me

op aandringen van mijn vriendin, te solliciteren.

mooi, zo’n vrij leven buiten, maar ik zat maar binnen

Toen ik bij het derde gesprek met onder andere

in het lab. Rond 2008, toen door de crisis het ene

een van de hoveniers op één van de bruggen in het

park stond, voelde het al als mijn plek. Het is alsof
er een einde aan een zoektocht is gekomen.
Het eindpunt is de combinatie van alles wat een landgoed als
Twickel biedt. Daar heb ik ontzag voor maar ben ik ook heel
trots op. Het is perfect geregeld op Twickel: we zijn geweldig
geoutilleerd, werken met de hoogste kwaliteitsstandaarden en
hebben vakmensen in huis. Ik vind het een eer om hier te werken!”
“De eerste maanden stonden in het teken van
kennismaking met de tuinen, de collega’s en de vrijwilligers.
Ik ben gestart met een aantal projecten, waaronder de rotstuin
van de barones. Een hele interessante, arbeidsintensieve tuin
die we weer in oude glorie willen herstellen en de sfeer van de
barones moet uitademen. Bijzonder is dat het een hele persoon
lijke tuin is waar de barones zelf veel aan heeft gewerkt. Er was
geen kant-en-klaar ontwerp, maar zij heeft haar eigen invulling
eraan gegeven, waarbij ze zich liet inspireren door onder andere
John Bergmans. Vanuit de historische documentatie, bijvoorbeeld
haar dagboeken en tuintijdschriften waar zij op geabonneerd
was, leren we de tuin goed kennen en begrijpen. Samen met de
collega’s maak ik plannen voor de tuin, er komen bijvoorbeeld
meer vaste planten in. Toch wordt het niet mijn tuin, maar mijn
interpretatie van de tuin van de barones.”
“Het leren begrijpen van de tuin vind ik heel belangrijk.
Voor mij betekent dat verdiepen in historisch materiaal, maar
ook scholing. Ik volg nu bijvoorbeeld een opleiding als historisch
hovenier groen. Scholing is iets wat ik onder de collega’s ook
stimuleer. Dat hoeft geen opleiding te zijn, maar ook door kennis
uit te wisselen, kun je veel van elkaar leren. Dat doen we als team
maar ook met hoveniers van andere landgoederen.”
“Ze zeggen wel eens dat je je leven lang tuinbaas blijft,
vaak ook nog na je dood. Een goede reden om alles wat we doen
De rotstuin moet de sfeer van de barones uitstralen.

