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Doesburg, 26 februari 2018  
 
Uitnodiging studiedag Kastelen en buitenplaatsen: wat laat u zien?  
  
  
Geachte heer, mevrouw,  
  
sKBL nodigt u uit voor de studiedag: Kastelen en buitenplaatsen: wat laat u 
zien? Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 23 april van 09:30 – 18:00 
uur op Kasteel Ammersoyen, Kasteellaan 1 te Ammerzoden. 
  
Achtergrond  
In de afgelopen jaren is de 
belangstelling voor kastelen en 
buitenplaatsen toegenomen. 
Men ervaart het als bijzonder 
om een dergelijk historisch huis 
te betreden, helemaal als het 
particulier bewoond is. Ook hun 
tuinen staan steeds vaker in de 
belangstelling. Dientengevolge neemt de vraag naar (trouw)fotoreportages, 
locaties voor reclame- of tv-opnames en zelfs films toe. Hierbij kunnen met het 
oog op veiligheid, collectiebeheer en privacy conflicterende situaties ontstaan, 
waarbij de vraag rijst: Wat laat u zien? Hoe ver gaat u in uw openheid en wat is 
hierbij voor u wel of niet interessant? Van nut is ook de vraag welke financiële 
voordelen hiermee samenhangen. Hoe gaat u met een locatiescout om en wat 
kan je vragen of eisen? Welke grenzen geeft u aan en welk belang dient media-
aandacht voor uw KBL? Welke afwegingen maakt u? Kortom wat is hierbij 
gangbaar, nuttig of juist verwerpelijk? Op deze vragen laten diverse sprekers 
hun licht schijnen tijdens deze studiedag.  
 
Voor wie?  
Deze studiedag is bedoeld voor mensen die direct betrokken zijn bij de 
instandhouding van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen 
(natuur, landschap, gebouwen, collecties). De deelnamekosten bedragen  
€ 35,- p.p. Zolang er plaatsen zijn, ontvangt u van ons na aanmelding een 
betaalverzoek. Na uw betaling zenden wij u een deelnamebevestiging.  
 

U kunt zich hier aanmelden. Indien u een dieetvoorschrift volgt, kunt u dit 
aangeven op het aanmeldformulier. We proberen hiermee rekening te houden.  
 

Wij zien er naar uit u op maandag 23 april 2018 vanaf 09:30 uur op  
Kasteel Ammersoyen te ontvangen.  
 

Met vriendelijke groeten,  
 
 
 

René W.Chr. Dessing (directeur sKBL)  
 

mailto:rdessing@skbl.nl
https://www.skbl.nl/aanmeldingsformulier-studiedag-kasteel-ammersoyen/
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Programma 
 
09:30 -10.10 uur  Ontvangst met koffie/thee in het koetshuis 
 
10.10 -10.25 uur  Welkom door René Dessing (directeur KBL)  
  
10.25 -10:45 uur  Korte presentatie over het heden en verleden van 

Kasteel Ammersoyen, één van de huizen van Geldersch 
Landschap & Kasteelen 

 
10.45 - 11.15 uur  Léontine van Geffen, monumentenfotografe over 

Kastelen & buitenplaatsen en fotografie 

 
11.15 - 11.45 uur  Mickey de Rooij, hoofdredacteur van het blad over 

historische buitenplaatsen Arcadië over Kastelen en 
buitenplaatsen in de geprinte media – tijdschriften 

 
12.00 - 13.00 uur  Lunch 
   
13.00 – 14:15 uur  Bezichtiging Kasteel Ammersoyen 
 
14.15 - 14.45 uur  Wim Dröge, documentairemaker/oud-producent Endemol  

over Kastelen en (particuliere) buitenplaatsen en het 
Nederlandse televisielandschap  

 
1445 - 15.15 uur  Raymond Borsboom, directeur Cultureel 

Organisatiebureau Artifex (jarenlang verantwoordelijk 
voor de culturele programmering op Paleis Soestdijk) 
over zijn Ervaringen met Paleis Soestdijk als locatie in 
commercials, tv-producties en de omgang met 
locatiescouts  
 

15.15 - 15.45 uur Bert Boer, directeur Kasteel Muiderslot (Amsterdam 
Castle) over Positionering kastelen en buitenplaatsen (in 
de social media) 

 
15.45 – 16.00 uur  Vragen en discussie en afronding van deze studiedag  
 
16.00 – 17.30 uur Netwerkborrel 


