
 

 

REGLEMENT ZAALVERHUUR LANDGOED OOSTBROEK 

Algemeen gebruik 

 De organisator dient er rekening mee te houden dat reguliere bezoekers en medewerkers tijdens 

de openstelling van het pand niet gehinderd worden en vrije doorgang hebben. 

 Te allen tijde worden de instructies van de boswachter, toezichthouder of locatiemanager 

opgevolgd. 

 Er mag geen gebruik worden gemaakt van een geluidsinstallatie of verstrekt geluid. Het gebruik 

van muziekinstrumenten moet van te voren worden overlegd. 

 I.v.m. de kwetsbaarheid van de vloeren en wanden mag de verhuurder de tafels niet zelf 

verschuiven. Indien er een tafel moet worden verplaatst, kan dit alleen in overleg met de 

huismeester of een medewerkster van het secretariaat.  

 In het terrein mogen geen vlaggen, spandoeken of reclameborden worden geplaatst. 

 Drones en ander vliegend materieel zijn niet toegestaan op het landgoed.  

 Open vuur, vuurwerk en rookmachines zijn niet toegestaan op Landgoed Oostbroek. 

 Utrechts Landschap heeft het recht een activiteit te beëindigen mocht blijken dat afspraken niet 

worden nageleefd. Utrechts Landschap is nimmer verplicht tot schadeloosstelling. 

Toegang en transport 

 Om de natuur te respecteren, is betreding buiten de paden en wegen op het terrein niet 

toegestaan.  

 Op  het landgoed mag alleen stapvoets gereden worden. 

 Het is alleen toegestaan om te parkeren op de parkeerplaatsen op het landgoed. 

 Er mag niet geparkeerd worden in de bermen. 

 Fietsen moeten in de fietsenstallingen geplaatst worden. 

 

Aansprakelijkheden Organisator c.q. Utrechts landschap 

 

 De organisator en haar deelnemers zijn aansprakelijk voor alle doen en nalaten met betrekking 

tot de organisatie van een activiteit. Indien gedragingen of nalatigheden schade veroorzaken aan 

terreinen, locaties of aan medewerkers van Utrechts Landschap, dient de organisator die schade 

aan Utrechts Landschap te vergoeden. 

 Utrechts Landschap is gevrijwaard van schadeclaims van de organisator of door derden, voor 

schade welke is ontstaan door, naar aanleiding van, of gedurende de activiteiten. 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of wanneer uitzonderingen moeten worden 

gemaakt, beslist de directie of bedrijfsleiding van Utrechts Landschap. 

  



Routebeschrijving Landgoed Oostbroek 

Het kantoor van Utrechts Landschap is gevestigd op landgoed Oostbroek in De Bilt, pal aan de 

oostgrens van de stad Utrecht en gelegen aan de A28. Wij zijn uitstekend bereikbaar per fiets, auto 

en openbaar vervoer. 

Bezoekadres: Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 39, 3732 HV De Bilt. 

Openbaar vervoer 

Bushalte: Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) Vervolgens loopt u de Hoofddijk in oostelijke richting 

af (niet richting ziekenhuis). Aan het eind op T-splitsing links. Eind rechts: Landgoed Oostbroek 

Bunnikseweg 39 in De Bilt. 

Bijzondere aanrijroute 

Nagenoeg alle navigatiesystemen kennen ons bezoekadres Bunnikseweg 39. Landgoed Oostbroek is 

vanaf de A28 goed te zien. Als u vanaf de Universiteitsweg de afslag richting het Wilhelmina 

kinderziekenhuis (WKZ) neemt, slaat u bij de T-Splitsing (bij het Ronald McDonaldhuis) linksaf. Bij het 

naderen van de verkeerslichten kunt u voorsorteren op LINKS. Let op: er zijn twee verkeerslichten. Bij 

de tweede slaat u linksaf over de busbaan naar de Hoofddijk.  De smalle historische Hoofddijk die 

intensief wordt gebruikt door auto’s, fietsers en voetgangers, en dan uiteindelijk de rust van ons 

mooie landgoed. De oude route met de U-bocht kunt u niet rijden met de auto; dit is fietspad 

geworden. 

Op ons landgoed bevinden zich meerdere historische gebouwen die van oudsher bij het 

landgoedensemble horen. U passeert een aantal woningen, de orangerie, een fruitschuur, het 

koetshuis, tot u uiteindelijk bij het grote landhuis komt. Hier is Utrechts Landschap gevestigd. 

Parkeren 

Op ons landgoed zijn twee gratis parkeerterreinen. Voor Utrechts Landschap slaat u het eerste 

parkeerterrein over en rijdt u de landgoedweg helemaal af tot u – na een wit bruggetje – bij het 

grote landhuis komt. Naast het landhuis is het tweede parkeerterrein. 

  



Plattegond Landgoed Oostbroek 

 

 

1. Hoofddijk: toegangsweg 

2. ’t Winkeltje 

3. kantoor LandschappenNL 

4. kantoor Landschap Erfgoed Utrecht 

5. kantoor Utrechts Landschap 

6. parkeerplaats en fietsenstalling 


