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ROUTEKAART
Klimaatrobuuste Buitenplaatsen

EEN HANDVAT VOOR HET ONTWIKKELEN EN REALISEREN VAN
KLIMAATROBUUSTE MAATREGELEN OP DE BUITENPLAATS



Klimaatverandering is een van de vele uitdagingen van  
eigenaren en terrein beherende organisaties van historische 
landgoederen en buitenplaatsen. Deze routekaart biedt een 
handvat voor het ontwikkelen en realiseren van klimaatrobuuste 
maatregelen op de buitenplaats. Het is een strategisch docu-
ment. Het geeft een indicatie van de werkwijze, de projectfasen 
en benodigde activiteiten bij het treffen van klimaat adaptieve 
maatregelen op een historische buitenplaats.

De routekaart is ontwikkeld als onderdeel van het Erfgoed Deal 
Kennisprogramma Klimaatrobuuste Buitenplaatsen. Het is geen kant 
en klaar plan dat een succesvol traject garandeert. De routekaart geeft 
inzicht in de projectfasen en potentiële (proces)stappen.  
Afhankelijk van de locatie en de grootte van het project, zullen soms 
extra acties nodig zijn of bepaalde activiteiten wellicht helemaal  
niet van toepassing zijn. 

Niet alle klimaatrobuuste maatregelen vragen om een officieel project. 
Veel ‘laaghangend fruit’ kan al met korte termijn interventies worden 
geplukt. Dus wees kritisch: waarmee kunt u morgen al aan de slag?

De volledige routekaart, meer tools en informatie over het klimaat- 
robuust maken van landgoederen en historische buitenplaatsen, vindt 
u op het digitale kennisplatform:

www.klimaatrobuustebuitenplaatsen.nl

De volledige routekaart bestaat, naast deze heldere infographic,  
uit vijf thematische hoofdstukken, waarin de procesfasen nader zijn 
toegelicht. De routekaart en de processtappen zijn ontwikkeld en 
getoetst in de praktijk. De opgedane lessen en ervaringen uit de proef-
tuinen van het kennisprogramma worden gedeeld in de vorm van tips 
en anekdotes. 

Planvorming

Voor een succesvol project is het belangrijk dat de plannen, het plan-
proces en de interne samenwerking goed op orde zijn. Onze ervaring 
leert dat de meeste tijd en energie gaan zitten in het proces.

Stakeholders

Een stakeholder of belanghebbende is een persoon of organisatie die 
invloed ondervindt of zelf invloed kan uitoefenen op een project. Ken de 
opgaven en kansen van een ander en doe daar zelf uw voordeel mee. 

Communicatie

De grote betrokkenheid van het publiek bij de natuur, veelal in de 
directe omgeving, vraagt om een communicatiestrategie die erop 
gericht is mensen vroegtijdig te betrekken. Wees proactief in plaats 
van reactief. 

Onderzoek en monitoring

Waarom zou u als eigenaar of beheerder monitoring of onderzoek doen 
op de buitenplaats? De urgentie agenderen en aan de slag gaan met 
klimaatrobuuste maatregelen kan pas, wanneer de staat van het land-
goed helder in beeld is gebracht.

Financiën & wet- en regelgeving

Er zijn rechten én plichten bij de instandhouding van historische buiten-
plaatsen en landgoederen. Welke kansen zijn er om klimaatrobuuste 
maatregelen te financieren en wat kan je van wie verwachten?
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KLIMAATROBUUSTE MAATREGELEN OP DE BUITENPLAATS

http://www.klimaatrobuustebuitenplaatsen.nl

