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Willemien is een duizendpoot en 
wat allereerst opvalt zijn haar plan-
tencursussen. In de dit voorjaar 
gestarte nieuwe onlineplantencur-
sus van FLORON wordt dan ook 
veel materiaal van haar gebruikt. 
Willemien ontving een oorkonde 
‘Als blijk van waardering voor haar 
onuitputtelijke inzet voor de floris-
tiek en haar gave om mens en flora 
te verbinden in Zuid-Holland en de 
rest van Nederland.’ 

Gewoonlijk interviewen we de vrij-
williger van het jaar, maar Willemien 
is nog vrij recent geïnterviewd voor 
dit blad1. Ze vond het passender 
als we een andere vorm zouden 
kiezen. Dus hebben we twee van 
haar cursisten geïnterviewd en 
tonen we voorbeelden van lesma-
teriaal.

Coen van den Berg (1966)
boswachter in dienst bij de ge-
meente Rotterdam

“Rotterdam heeft zes boswach-
ters, elk met een eigen 

gebied. De stad en 
omgeving hebben tal 
van groene pa-
rels waar mensen 
kunnen recreëren. 
Zoals het Eiland van 

Brienenoord, waar 
nog getijdeninvloed is, 

en Park Zestienhoven, dat 
meer een landschapstuin is binnen 
de groene ruimte van het vliegveld. 
Ik ben adviserend voor flora- en 
faunacontroles op het gebied van 
de Wet natuurbescherming bij 
groene werkzaamheden. Ook ben 
ik boa in Domein II, de zogenaam-
de ‘groene boa’. En ik geef rondlei-

dingen, waarbij ik probeer mensen 
de ogen te openen voor wat er 
rondom hun gebeurt zonder dat ze 
het zien, de beestjes, de planten.

Mijn loopbaan begon ik als 
tuinman. Voor een tuinman vallen 
wilde planten onder één term: 
onkruid. En dat was het leuke 
van de plantencursus: Willemien 
sleept je enthousiast mee in de 
wereld van die ‘onkruidjes’, maakt 
je bekend met de details. Leert je 
de grote verbanden van families 
zien, zodat je in de flora niet meer 
helemaal vooraan hoeft te begin-
nen. Dat doet ze met grote inzet. 
Op de cursusavonden sleepte ze 
enorme hoeveelheden planten mee 
waarmee wij dan zelf aan de slag 
konden. Ze is geen cursusleidster 
die zelf centraal staat: die planten, 
dáár draait het om. In de eerste 
lockdown maakte ze planten-
bingo’s, zodat we toch van start 
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konden. Toen we weer samen op 
pad mochten, gingen we gewoon 
een woonwijk in. Ook daar zijn 
interessante planten. Wat ik ook 
bijzonder vond: ze heeft een grote 
plantenkennis, maar ze durft ook te 
zeggen ‘ik weet het niet’.
Aan de cursus deed een collega 
van mij mee. Die bedacht de term 
‘willemienen’: fijn met planten bezig 
zijn. ‘Nog gewillemiend van het 
weekend?’ 

Ja, wat je vraagt: het juryrapport 
klopt. Willemien verbindt mensen 
en planten met elkaar. En dat doet 
ze fenomenaal.”

Josien Hofs (1949)
gepensioneerd, woont in noord-
oostelijk Rotterdam, nabij het Rot-
temerengebied

“Toen ik met pensioen ging, wilde 
ik meer met de natuur bezig zijn en 

Jaarlijks wordt op de FLORON-dag een FLORON-vrijwilliger-van-het-jaar 
gehuldigd. Afgelopen jaar viel Willemien Troelstra, districtscoördinator 
Zuid-Holland Zuid, die eer te beurt. 

Willemien Troelstra ontvangt de oorkonde “Vrijwilliger van het jaar 2020”.
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Commentaar

Pleun: 
- Kan je de subtitel passend maken?
- De twee pasfoto’s zijn te klein. Ik heb nieuwe 
opgevraagd en mail je die toe zodra ik ze heb. 

leonie
-  van de onderste foto is er ook een versie met 
tekst erin van de plantensoorten, check

Pleun:
- Kan je bij de fotogalerij rechtsboven een wit 
bijschrfit toevoegen: “Kijken met een loep”. En 
bij de foto’s linksonderin “Voorjaarsbingo”.

geplaatst

ben ik lid geworden 
van de lokale natuur- 

en vogelwacht Rotta. 
Een heel actieve club met 

zo’n 800 leden. Ik hield me met 
vogels bezig. In 2019 had de club 
Willemien ‘ingehuurd’ voor een 
plantencursus aan een twintigtal 
leden. En planten dat leek me wel 
wat: anders dan vogels vliegen die 
niet steeds weg, haha. 

Maar eerlijk gezegd: het viel in 
die zin tegen. Die planten... het is 
zo véél. De sfeer was heel fijn en 
de cursus was ongelofelijk goed 
georganiseerd, maar toch vond ik 
het, net als verschillende cursisten, 
moeilijk. Toen Willemien vanuit 
FLORON in 2020 zelf een cursus 
organiseerde, heb ik me weer 
opgegeven: nieuwe poging om 
grip te krijgen op de flora. Tja, en 
toen kwam de coronalockdown. 
Willemien liet zich niet uit het veld 
slaan, peilde hoe we in kleine 
groepjes bijeen konden komen. Zo 
deelde ze de cursus op naar twee 
avonden met acht mensen, en 
excursies.

Dat de stad zo veel natuurwaarde 
biedt, heeft mij erg verrast. Ik ben 
de natuur door mijn toegenomen 
plantenkennis heel anders gaan 
zien, op een nieuw belevings-
niveau. En ook mijn ecologisch 
bewustzijn is gegroeid. De plant 
heeft een wereld om zich heen. Ik 
heb leren zien hoe een plant op z’n 
eigen niveau ‘leeft’.

Ik geef regelmatig waarnemingen 
door via Waarneming.nl, en ik 
heb dit jaar samen met Willemien 

een kilometerhok gestreept. Dat 
was trouwens een nieuw begrip 
voor mij: het kilometerhok! Nog 
nooit van gehoord. Eind 2019 
heb ik voor het eerst de Eindejaar 
Plantenjacht georganiseerd, in 
een groepje. We hadden zo’n 26 
soorten. Dit jaar moest het in een 
tweetal, kwamen we al op 37 soor-
ten. Het is voor onze natuurwacht 
een mooie verrijking! Ik kan elke 
natuurclub adviseren: organiseer 
zo’n plantencursus!

Wat typisch Willemien is? Enthou-
siasme, organisatie, humor, maar 
bovenal respect. Die cursisten 
zijn zo verschillend van niveau en 
achtergrond, maar Willemien gaat 
heel respectvol met iedereen om, 
ze creëert een veilige omgeving 
waarin mensen zichzelf durven te 
zijn.”

Interview en samenstelling: 
Gertie Papenburg

Foto’s: Willemien Troelstra

1.  Zie PLANTEN no. 6, november 
2017. Te downloaden op floron.nl/
publicaties/planten

Kijken met een loep

Voorjaarsbingo


