Doesburg, 22 september 2017
Betreft: studiedag

Geachte heer, mevrouw,
Het Prins Bernhard Cultuurfonds en sKBL nodigen u uit voor een studiedag op woensdag
29 november van 09:30 – 18:00 uur op Kasteel Duivenvoorde,
Laan van Duivenvoorde 4, 2252 AK Voorschoten.
Kasteel- en buitenplaatsmusea: wat valt er te beleven?
Achtergrond
Het Prins Bernhard Cultuurfonds en sKBL organiseren jaarlijks enige kennisbijeenkomsten
rondom een specifiek voor kastelen en historische buitenplaatsen relevant thema. Deze dag
staat in het teken van de beleving op KBL. Op Kasteel Duivenvoorde zijn door
de samenwerking met de provincie Zuid-Holland en het Cultuurfonds een aantal bijzondere
projecten gestart die de beleving van deze buitenplaats versterken. Hoe vertellen kastelen
en buitenplaatsen hun historische verhalen? Welke keuzes maken zij hierin? Hoe komen
deze verhalen over op uiteenlopende bezoekersgroepen? Diverse sprekers uit het veld van
de museale kastelen en buitenplaatsen geven hierbij hun visie op dit onderwerp.

Voor wie?
Deze studiedag is bedoeld voor mensen die direct betrokken zijn bij de instandhouding van
historisch erfgoed (natuur, landschap, gebouwen, collecties) en daarbij bezoekersgroepen
ontvangen. Ook zijn de deelnemers aan de Erfgoedlijn Landgoederen Zuid-Holland van
harte welkom. Het aantal plaatsen is beperkt. De deelname aan deze dag bedraagt € 20,- .
Deelname geschiedt op basis van binnenkomst na aanmelding.
Indien u wilt deelnemen, kunt u zich hier aanmelden. U kunt bij uw aanmelding aangeven
welke rondleiding uw voorkeur heeft. Tevens kunt u mogelijke dieetvoorschriften doorgeven.
Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging. Wij zien er naar uit u op 29
november vanaf 09:30 uur op Kasteel Duivenvoorde te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
René W.Chr. Dessing (directeur sKBL) / Henk Dijkstra (PBCF)
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Programma

09:30 -10.00 uur

Ontvangst met koffie/thee

10.00 -10.30 uur

Welkomstwoorden door Rik Janssen, gedeputeerde provincie
Zuid-Holland, Adrienne Vriesendorp-Dutilh, voorzitter
bestuur Kasteel Duivenvoorde, Henk Dijkstra, Prins Bernhard
Cultuurfonds (PBCF) en Jennemie Stoelhorst (sKBL)

10.30 -11.00 uur

Anette de Vries (directeur Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten)
Beleving van Kasteel Duivenvoorde

11.00 - 11.30 uur

Annemiek van der Veen (cultureel ondernemer Oog op Erfgoed veel ervaring in museale sector)
Bewaken balans historisch kenniswaarde en belevingswaarde

11.30 - 12.00 uur

Claas Conijn
Rijtuigen en koetshuizen als onderdeel van de beleving van KBL –
Inleiding op rondleiding

12.00 - 13.00 uur

Lunch

13.00 - 13.10 uur

Adriana Esmeijer (directeur Prins Bernhard Cultuurfonds)
Toelichting op de bijzondere samenwerking met de provincie ZuidHolland en een gedeeld Fonds voor buitenplaatsen. Hierdoor zijn
in de afgelopen drie jaar al een groot aantal restauratieprojecten
zoals op Duivenvoorde gesteund.

13.10 - 14.30 uur

Bezoek huis, koetshuis en tuin van
Kasteel Duivenvoorde
U heeft de keuze uit twee rondleidingen –
bij beide rondleidingen is kort aandacht
voor het koetshuis:
Rondleiding Huis
Rondleiding Tuin

14.30 - 15.00 uur

Peter van der Ploeg (directeur Huygens’ Hofwijck te Voorburg)
Beleving van huis en tuin

15.00 - 15.30 uur

Arnold van Rheenen (beheerder Bisdom Van Vliet te Haastrecht)
Insteek vanuit inhoudelijke/museale beleving

15.30 - 16.00 uur

René Dessing (Stichting Erfgoed Landfort)
Op zoek naar de vroegere beleving op buitenplaats Landfort,
Megchelen (Gld)

16.00 – 16.15 uur

Vragen / afronding

16.15 – 18.00 uur

Netwerkborrel
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