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Doesburg, 24 april 2017  
 
Betreft: studiedag  
  
  
Geachte heer, mevrouw,  
  
Het Prins Bernhard Cultuurfonds en sKBL nodigen u uit voor een studiedag op maandag 19 
juni van 10:00 – 18:00 uur op Landgoed Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren.  
  

Historische buitenplaatsen: ensembles van landschap, natuur en 
erfgoed het behouden waard.  
  
Achtergrond  
Het Prins Bernhard Cultuurfonds selecteert 
jaarlijks en gespreid over de provincies een 
buitenplaats die een zeer grote en 
noodzakelijke herstelbijdrage voor natuur 
en erfgoed verdient. Dit jaar ontvangt 
Landgoed Fraeylemaborg te Slochteren 
deze grote herstelbijdrage en naar 
aanleiding hiervan organiseren het 
Cultuurfonds en sKBL op de borg een 
studiedag rond de instandhouding van 
natuur en erfgoed op Nederlandse KBL.  
 
Voor wie?  
De studiedag is bedoeld voor mensen die direct betrokken zijn bij de instandhouding van 
historisch erfgoed (natuur, landschap, gebouwen, collecties). Het aantal plaatsen is 
beperkt. Deelname geschiedt op basis van binnenkomst na aanmelding.  
  
Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Fijn is als u zich realiseert dat bij een afwezig blijven 
na aanmelding, een stoel onbezet blijft.  
  
Indien u wilt deelnemen, kunt u zich hier aanmelden. Geef bij uw aanmelding aan welke 
rondleiding uw voorkeur heeft. Tevens kunt u bij uw aanmelding mogelijke dieetwensen 
doorgeven. 
 
Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging. Wij zien er naar uit u op 19 
juni vanaf 10:00 uur op De Fraeylemaborg te mogen ontvangen.  
  
Met vriendelijke groeten,  
  
Henk Dijkstra/ Martijn Kahlman (PBCF)  
René W.Chr. Dessing (sKBL)  
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http://www.skbl.nl/aanmeldingsformulier-studiedag-landgoed-fraeylemaborg-slochteren/
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Programma 
  
  
10.00 -10.15 uur  Ontvangst met koffie/thee  
 

10.15 -10.30 uur  Welkom door Harry van Ham, voorzitter Gerrit van Houten Stichting 
Henk Dijkstra, Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF)  
René Dessing (sKBL)  

  

10.50 -11.20 uur  Marjon Edzes (directeur De Fraeylemaborg)  
Verbreding van bezoekersdoelgroepen op het landgoed 

 

11.20 - 11.50 uur Theo Verstrael (directeur Sovon)  
Vrijwilligers voor flora en fauna inventarisaties:  
Een gouden combinatie 

 

11.50 - 12.15 uur  Henny van Harten (conservator Fraeylemaborg)  
De verhalen van de Fraeylemaborg 

 

12.15 - 13.00 uur  Broodlunch  
   

13.00 - 14.30 uur  Bezoek huis en tuin van De Fraeylemaborg  
  

U heeft de keuze uit drie rondleidingen: 
  
1. Rondleiding Huis  
      onder leiding van Gerard de Haan 
2. Rondleiding Tuin  
      onder leiding van Henny van Harten 
3. Rondleiding Huis en tuin in vogelvlucht  
     onder leiding van Marjon Edzes  
 

Bij alle rondleidingen zal worden stilgestaan bij de 
bijzondere tentoonstelling die op dit moment op de 
borg te zien is: Keramiek van Picasso en tijdgenoten  

 
  
14.30 - 15.00 uur  Kor Holstein (eigenaar  Holstein Restauratie)  

Aardbevingen en Groninger Borgen 
 

15.00 - 15.30 uur  Ab van Dijk (projectleider Geldersch Landschap & Kasteelen)     
   Verbetering van waterkwaliteit op landgoederen 
 

15.30 - 16.00 uur  Johan de Haan (hoofdconservator Paleis Het Loo)  
Historische interieurs ( onder voorbehoud) 

 

16.00 - 16.15 uur  Vragen / afronding  
 

16.15 - 18.00 uur  Netwerkborrel 


