
D
e geschiedenis van Buitenplaats Vaeshartelt is on-
losmakelijk met die van Maastricht verbonden. De 
succesvolle fabrikant Petrus Regout kocht het 118 

hectare grote terrein inclusief kasteel, tuinen, grachten, 
akkers en boomgaarden in 1851 van koning Willem II.

Nadat het landgoed en de gebouwen in de loop der jaren 
in verval raakten, begon stichting Buitenplaats Vaeshartelt 
als nieuwe eigenaar in 1993 met de restauratie van kasteel 
en buitenplaats. “Het kasteel is nu een hotel/conferentie-
centrum, de boerderij functioneert als kantoor en in het 
poortwachtershuis is een groepsaccommodatie onderge-
bracht. Ook zijn parkelementen zoals theehuis en bruggen 
in moderne stijl terug gebracht”, vertelt Frank Wormer, 
die als rentmeester verantwoordelijk is voor de dagelijkse 
leiding. “Het Engels landschapspark, het sterrenbos, de 
wijngaard, de groente- en fruittuinen, de weilanden met 
schapen en het bijenpaviljoen zijn hersteld of nieuw aan-
gelegd.”

Geen traditioneel kasteel

Om de buitenplaats als cultureel en duurzaam erfgoed 
voor de toekomst te behouden, wordt het landgoed op ver-
schillende manieren geëxploiteerd. “Hier op Buitenplaats 
Vaeshartelt kun je vergaderen in het kasteel, maar ook in 
de Geheime Tuin, in het Bijenpaviljoen of op een vlot op 
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Aan de rand van Maastricht ligt Buitenplaats Vaeshartelt. 

Dit landgoed van 22 hectare met onder andere een 

monumentaal kasteel is sinds 1993 in handen van stichting 

Buitenplaats Vaeshartelt. Deze stichting heeft als doel om 

Buitenplaats Vaeshartelt als cultureel en maatschappelijk 

erfgoed duurzaam in stand te houden en voor een breed 

publiek toegankelijk te stellen. De afgelopen jaren is 

de zelfvoorzienende buitenplaats uitgegroeid tot een 

ontmoetingsplek waar zowel de leisure gast als de zakelijke 

markt terecht kan.

Vergaderen met je laarzen aan



de vijver”, vertelt directielid Marianne Winthagen. 
“Ook feesten kunnen zowel in de klassieke zalen als 
in de tuin worden gehouden. De tuinen lenen zich 
eveneens voor allerlei outdoor activiteiten zoals een 
stilte wandeling door het park, een zeskamp op het 
sportveld, een bootcamp door het Sterrenbos, een 
bushcraft workshop bij de vuurplaats of picknic-
ken in het Engels landschapspark. Ook is er een 
vuurplaats met grondovens waar een lam of big in 
8 tot 10 uur kan worden gegaard. Je kunt hier dus 
samenkomen met je laarzen aan.” Daarnaast zoekt 
Buitenplaats Vaeshartelt actief de samenwerking 
met andere partijen op. “Er vinden hier regelma-
tig openbare evenementen met een kunstzinnige 
of culinaire insteek plaats”, vult ambassadeur 
Nuwan Min, verantwoordelijk voor de sales, aan. 
“Zo wordt iedere eerste zondag van september het 
Limburg Preuve Festival georganiseerd met onder 
andere de grootste streekproductenmarkt van 
Zuid-Limburg.” “Hetzelfde geldt voor het in stand-
houden van de buitenplaats, waarvoor we dank-
baar gebruik maken van de hulp van imkers, een 
schaapsherder en vele vrijwilligers”, zegt Wormer. 
 
Oud en nieuw

Om het culturele erfgoed te kunnen behouden 
maar ook te exploiteren, is er de afgelopen jaren 
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veel verbouwd en gerenoveerd. Het hoofdgebouw van 
Vaeshartelt is een combinatie van oude gedeelten, aan-
gevuld met moderne aanbouw. De vergaderzalen in het 
oude gedeelte zijn klassiek ingericht, terwijl de zalen in het 
nieuwe gedeelte - inclusief een cradle-to-cradle boardroom 
- elk hun eigen kleur hebben en juist van modern meu-
bilair zijn voorzien.  De 84 onlangs geheel gerenoveerde 
slaapkamers zijn opgetrokken in een vleugel waarin een 
deel van de oude muur is opgenomen. Winthagen: “In de 
badkamers zijn producten van Mosa en Sphinx verwerkt, 
fabrieken die beide door Regout zijn gesticht. De nadruk 
ligt er op een comfortabel bed en goed sanitair, verder 
nodigen we gasten vooral uit om de buitenplaats te ont-
dekken, of nabijgelegen steden zoals Maastricht, Aken of 
Luik.” 

Zelfvoorzienend

Het duurzame karakter komt onder andere in de keuken 
van het restaurant tot uiting. “Ons streven is om zo veel 
mogelijk zelfvoorzienend te worden, onder andere door 
eigen groente en fruit biologisch te telen, legt Winthagen 

uit. “Zo is er recent een proeftuin van 6 hectare aange-
legd met onder andere 200 hoogstambomen van oude 
Limburgse fruitrassen. Daarbij maken we gebruik van de 
natuur in de vorm van nuttige insecten en slimme teelt-
combinaties.” Min: “Het aanbod in ons restaurant wordt 
mede bepaald door de dagopbrengst van het landgoed. 
Voor de overige producten geldt, net als voor de leve-
ranciers van non-food artikelen, dat we zoveel mogelijk 
gebruik maken van fair trade producten en leveranciers 
die zich binnen een straal van 50 kilometer in onze omge-
ving bevinden.” “Binnen deze duurzame insteek, waarbij 
verleden, heden en toekomst centraal staan, kunnen we 
door middel van langdurige relaties met gasten, partners 
en leveranciers Buitenplaats Vaeshartelt duurzaam con-
serveren en doorgeven aan de volgende generatie”, aldus 
Wormer. 

www.vaeshartelt.nl
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