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Studiedag Veiligheid op en rond kasteel,  
buitenplaats en landgoed /  
Dinsdag 24 maart 2020 
 
 
 

Geachte heer, mevrouw,  
  
In een samenwerking met de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en 
stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) nodigen 
wij u met genoegen uit voor de (ook inhoudelijk herziene) studiedag: Veiligheid 
op en rond kasteel, buitenplaats en landgoed (KBL). Aangezien eerder 
gecommuniceerde datum in een vakantie van een deel van Nederland viel, is 
besloten deze te verplaatsen naar dinsdag 24 maart 2020 van 10:00 – 17:00 
uur in Theater Concordia, Concordiaplein 1 te Haastrecht (ZH). 
 
Achtergrond: Het gebruik/beheer van KBL wijzigen zich voortdurend en richten 
zich telkens opnieuw naar veranderde omstandigheden. Van oorsprong huizen 
waarin men zich veilig waande (kastelen) of waar men op afstand van de 
woelige stad genoot van het buitenleven (buitenplaatsen), zijn in onze tijd veel 
KBL geheel of gedeeltelijk publiekstoegankelijk. Die gastvrijheid brengt ook 
risico’s met zich mee. Er kan iets gebeuren door uw toedoen, door een oorzaak 
buiten uw schuld om of een van uw bezoekers veroorzaakt een ongeluk of 
schade. Denk bijvoorbeeld aan stormschade, vergaande veranderingen in het 
klimaat of het dumpen van (drugs)afval door bezoekers. Ook brand is helaas 
geen onbekend fenomeen op KBL zoals de tragische gebeurtenissen op o.a. 
Zwijnsbergen (Helvoirt), Zionsburg (Vught) of Clingendael (Wassenaar) 
aantonen.   
 
Deze studiedag is bedoeld om kennis op te doen over de bewustwording van 
gevolgen bij veiligheidsrisico’s en hoe daarmee het beste is om te gaan. Wat 
valt er preventief te doen tegen vandalisme? Hoe ga je om met handhaving? 
Welke risico’s lopen eigenaren als er brand- of stormschade optreedt? Hoe 
kijken verzekeraars tegen zulke zaken aan? Op deze studiedag geven enige 
sprekers op basis van hun expertise en ervaring hun visie op het complexe 
palet, dat samenhangt met veiligheid op en rond KBL. 
 
Voor wie? Deze studiedag is bedoeld voor eigenaren/bestuurders, beheerders, 
tuinbazen en eenieder die nauw betrokken is bij de instandhouding van een 
KBL. De deelnamekosten bedragen voor donateurs van sKBL en leden van 
FPG € 60,- p.p. Niet-donateurs betalen € 80,-. Deze korting geldt voor 
maximaal 2 personen per donateur van sKBL of lid van FPG. 
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U kunt zich hier aanmelden. Indien u een dieetvoorschrift volgt, verzoeken wij u 
ons dit te laten weten zodat wij er rekening mee kunnen houden (indien 
mogelijk). Wij zien er naar uit u op dinsdag 24 maart 2020 vanaf 10:00 uur in 
Theater Concordia te mogen ontvangen.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Jennemie Stoelhorst (directeur sKBL) en Berend Pastoor (directeur FPG) 
 
=========================== 

Programma 
 
10:00 – 10:30 uur  Ontvangst met koffie/thee 
 
10.30 – 10:45 uur    Welkom door Jennemie Stoelhorst en Berend Pastoor 
  
10.45 – 11:15 uur  Marcel Valentijn, beheerder Huis Linschoten  

Veelzijdigheid van veiligheid op een landgoed – bekeken 
vanuit het perspectief van de beheerder 

 
11:15 – 11:45 uur  Sjaak Smits, boswachter Staatsbosbeheer Brabant Oost 

Preventieve en handhavende maatregelen tegen dumpen 
van (drugs)afval 

 
11:45 – 12:15 uur Marco van Buiten, projectcoördinator Bomenwacht 

Nederland: Zorgplicht geeft inzicht 
 
12.30 – 14:00 uur Lunch  
 
14:00 – 14:45 uur  Doris Törkel (Leiterin des Garten-, Friedhofs- und Forstamt 

und der Landeshauptstadt Düsseldorf) en Tobias 
Lauterbach (Sachbereich Gartendenkmalpflege) 
Protokollen voor historische parken bij calamiteiten 

 
14.45 – 15:30 uur  Annemiek Dorland-Koopman en Ron Galesloot,  

Brandweer Amsterdam-Amstelland: Omslag in regelgericht 
denken en handelen naar risicogericht denken en handelen 
in de veiligheidsketen 

 
15.30 – 16.15 uur ZJHT Meesters in Verzekeringen 

Risico’s en verzekeringen van KBL 
 
16:15 – 17:30 uur Discussie / vragen / afronding gevolgd door netwerkborrel    

https://www.skbl.nl/aanmeldingsformulier-studiedag-veiligheid-op-en-rond-kasteel-buitenplaats-en-landgoed/

