
             

  

 

Het werk van Landschap Erfgoed Utrecht 

Buitenplaatsen 

 
Wist je dat … 
Het PUB samenwerkt met verschillende partners? We werken in dit platform samen met eigenaren, het 
Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Nationaal 
Restauratiefonds, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Stichtse Vecht, Stichting Samenwerkende 
Kasteelmusea (SSK), stichting Kastelen, Buitenplaatsen, Landgoederen (sKBL), MooiSticht, STAMU, 
Staatsbosbeheer, het Utrechts Landschap en de provincie Utrecht. 

 
Website Utrechtsebuitenplaatsen.nl 
De website van Utrechtse Buitenplaatsen krijgt een andere vormgeving en sluit daarmee aan op de stijl 
van UtrechtAltijd. Op deze website staan alle 285 buitenplaatsen in de provincie Utrecht met een foto en 
korte beschrijving. Ook is er een YouTube kanaal van de buitenplaatsen.  

 
Educatie & buitenplaatsen 
Onze afdeling onderwijs heeft diverse educatieprojecten ontwikkeld op het vlak van buitenplaatsen.  
In dit project voor groep 7 maken de leerlingen kennis met het fenomeen ‘buitenplaats’, met de mooie 
huizen, riante tuinen en vele bijgebouwen. De leerlingen onderzoeken en bezoeken een buitenplaats in 
hun eigen gemeente. Ook gaan ze op zoek naar de waarde van deze plek voor hun eigen omgeving en 
maken ze een plan voor de toekomst. Wil je meer weten over onze educatieprojecten? Lees meer 

 
Handboek Groen 
Het digitale Handboek Groen is een praktische gids vol kennis, weetjes en tips voor vrijwilligers van 
buitenplaatsparken. Dit Handboek ondersteunt de vrijwilligers die het werk vaak daadwerkelijk 
uitvoeren. De kennis en inspiratie van het Handboek Groen helpen de tuinvrijwilliger op weg om 
na instructies van de verantwoordelijke tuinbaas of eigenaar, zelfstandig aan de slag te gaan.  
Lees meer  
 

Platform Utrechtse Buitenplaatsen 
Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen is de schakel tussen beleidsmakers, organisaties en 
eigenaren. Landschap Erfgoed Utrecht is lid van het PUB en heeft de organisatie, communicatie en 
coördinatie in handen. Het doel van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen is tweeledig: inspireren 
en signaleren. Jaarlijks wordt er een symposium georganiseerd.  
 
  

Advies over historische interieurs  
Voor advies over het behoud en beheer van een historisch interieur neem je contact op met 
Marianne de Rijke. Denk aan vragen over de juiste wijze van bewaren van je huisarchief, het 
verantwoord bewaren van textiel (doopjurken bijvoorbeeld), goede belichting, een 
‘housekeepingplan’ en nog veel meer. 
 
 

 

Historische tuinen 
Op verschillende landgoederen en buitenplaatsen in de provincie Utrecht werken vrijwilligers in 
historische tuinen. De werkzaamheden zijn  divers zoals het onderhouden van bloemborders, 
rozenperken tot het werken in moestuinen. De groepen werken onder begeleiding van een 
tuinbaas of eigenaar van het landgoed. Wil je ook deelnemen aan Groene vingers? Lees meer 
 

 

 

 

http://www.utrechtsebuitenplaatsen.nl/
http://www.utrechtaltijd.nl/
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/erfgoed-en-educatie/
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/ontdek-het-erfgoed/buitenplaatsen/
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/word-vrijwilliger/vrijwilligersgroepen/historische-tuinen/

