
Duidelijk herkenbare kwaliteitsverbetering
“Mijn keuze voor de Landschapsbeheerploegen 
bleek een heel gelukkige keuze. Juist de combinatie 
van een professionele ploegleider en een team 
vrijwilligers blijkt succesvol. De werkzaamheden die 
de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, hebben tot een 
duidelijk herkenbare kwaliteitsverbetering geleid.” 
- Jemima de Brauwere, Landgoed Zuylestein

Maatwerk en ervaring 
Wij werken met de Landschapsbeheerploegen 
omdat zij maatwerk kunnen leveren. Ook hebben 
zij ervaring met veel verschillende werkzaamheden 
zoals het knotten van wilgen, het afzetten van 
hakhout, het maaien van hooilandjes en het 
verwijderen van vogelkers.” - Dick van Beek,  
gemeente De Bilt

Veel kennis en enthousiasme
“Wij zijn heel tevreden over het enthousiasme, de 
inzet en de resultaten. Ook merken we dat er met 
veel kennis over en belangstelling voor natuur en 
cultuurhistorie wordt gewerkt.” - Lex van Boetzelaer, 
Landgoed Eykenstein
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Vakbekwaamheid in combinatie met vele handen
De Landschapsbeheerploegen Utrecht zijn in de hele provincie Utrecht veelzijdig inzetbaar voor al het 
voorkomende beheerwerk. Een landschapsbeheerploeg bestaat uit minimaal vijf praktisch opgeleide vrijwil-
ligers onder leiding van een professionele ploegbegeleider. Dat is de kracht van Landschapsbeheerploegen: 
vakbekwaamheid in combinatie met vele handen. Hieronder leest u enkele van de ervaringen van bestaande 
klanten.

Resultaat en kwaliteit
“Samenwerken met de Landschapsbeheerploegen 
geeft ons een positief gevoel. De vrijwilligers 
hebben er zin in, leveren resultaat en kwaliteit. 
Doordat de arbeidsintensieve klussen in de 
historische tuin worden uitgevoerd, wordt er een 
hoop zorg uit onze handen gehaald.” - Bert Sluijter, 
Kasteel Amerongen

In een aantal werkdagen veel bereikt
“Na elke werkdag zie je zichtbaar resultaat. Eerder 
hebben we gewerkt met mensen met minder 
ervaring, maar nu hebben we veel meer bereikt en 
met hogere kwaliteit.” - Alex van ’t Hoof, Landgoed 
De Horst

Neem voor meer informatie contact met ons op of 
kijk op www.landschapsbeheerploegen.nl. 


