Heemstede, 18 januari 2017
Betreft: studiedag Groninger borgen en borgtuinen
Geachte heer, mevrouw,
Het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) en sKBL nodigen u met genoegen uit voor
een studiedag op vrijdag 7 april van 9:30 – 18:00 uur over de Groninger borgen en
hun tuinen op de Piloersemaborg, Sietse Veldstraweg 25-27, 9833 TA DEN HAM
Achtergrond
Groningen telt talrijke borgen, vaak gelegen te midden van fraaie tuinen. Enige
borgen zoals Nienoord, Verhildersum, Menkemaborg en de Fraeylemaborg zijn
bekend, al zijn er nog talrijke mensen die minder bekend zijn met dit fraaie
noordelijk gelegen erfgoed. Dit is een van de redenen waarom het PBCF en sKBL,
samen met meerdere Groninger erfgoed- en
natuurorganisaties deze studiedag organiseren.
Er is een gedifferentieerd programma opgezet.
Enerzijds hopen wij dat deze dag bijdraagt aan
de bewerkstelliging van meer samenhang en
zichtbaarheid van deze erfgoederen, anderzijds
staan wij ook stil bij specifieke problemen die
de borgen en borgtuinen ondervinden. Zes
deskundige sprekers zijn bereid om hun kennis,
ideeën, zorgen en inzichten met u te delen.
Voor wie?
De studiedag is bedoeld voor hen die direct betrokken zijn bij de instandhouding
van historisch erfgoed (natuur, landschap, historische tuinen, gebouwen, interieurs,
collecties, etc.). Dit kunnen professionals zijn, maar ook eigenaren of studenten van
relevante studies rond borgen en buitenplaatsen. Er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Deelname geschiedt op basis van binnenkomst na aanmelding.
Deelname aan de bijeenkomst kost € 12,50 per persoon. Dit is inclusief koffie/theeontvangst, lunch en afsluitende borrel. Na uw aanmelding en onze bevestiging
ontvangt u van ons het verzoek het deelname-bedrag over te maken. Studenten
hebben gratis toegang na overleg van studentenkaart. Aanmelden kan hier.
Wij zien er naar uit u op 7 april om 9.30 uur op de Piloersemaborg te ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
René W.Chr. Dessing (directeur sKBL)

Henk Dijksta / Martijn Kahlman (PBCF)
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Het programma:
Groninger borgen en borgtuinen; hun behoud en hun bekendheid.
09u30 – 10u00

koffie/lekkers ontvangst in Den Ham. Hier is ruime
parkeermogelijkheid

10u00 – 10u20

welkomstwoorden door organiserende partijen

10u20 – 10u50

Wendy Tromp (Landschapsbeheer Groningen) over Borgen,
kastelen van het hoge noorden, verbindingen en
wisselwerkingen

10u50 – 11u20

Els van der Laan (No.ordpeil) over de Noordelijke Lustwarande

11u20 – 11u50

Geert Pruiksma (Borg en Rijtuigmuseum Nienoord) over Borg
Nienoord

11u50 – 12u00

discussie / gesprek

12u00 – 13u15

Groninger broodlunch

13u15 – 13u45

Jan Geersing (oud- voorzitter van stichting Hamsterborg) over
de geschiedenis van de Piloersemaborg (Hamsterborg)

13u45 – 14u15

bezichtiging borg en tuin

14u15 – 14u45

theepauze

14u45 – 15u15

Jurgen van Beek (Bureau RAAP/regio Noord) over geofysisch
onderzoek, resultaten en toepassingen.

15u15 – 15u45

Martin van Bleek (Gelders Genootschap) over inzichten in, de
waardering voor en het behoud van historische interieurs.

15u45 – 16u15

Alma Huisken, (culinair journalist/publicist) over de culinaire
zelfredzaamheid van Groninger borgen.

16u15 – 16u30

gesprek/discussie

16u30 – 18u00

afsluitende borrel/hapje
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