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10 Jaar na Themajaar van de historische 
buitenplaats - rondetafelgesprek regio OOST/ 
Dinsdag 28 juni 2022 
 
 
 
 

Megchelen, 31 mei 2022  

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Graag nodigt sKBL u uit deel te nemen aan een van vier regionale 

rondetafelgesprekken waarbij het thema De vitale maatschappelijke betekenis van 

historische buitenplaatsen centraal staat. U bent van harte welkom voor een 

rondetafelgesprek, dat wij organiseren op dinsdag 28 juni 2022 van 13:30 – 17:30 

uur op het provinciehuis Gelderland te Arnhem. 

 

Achtergrond 

Het jaar 2012 stond landelijk in het teken van de Nederlandse historische 

buitenplaatsen. Onder de naam Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 

stonden de van rijkswege beschermde 551 Nederlandse complex historische 

buitenplaatsen voor het eerst, volop en gezamenlijk, in de schijnwerpers. Vanaf 2014 

zet sKBL, als erfgenaam van de stichting Themajaar, zich als nationaal podium in om 

de doelstellingen van het Themajaar vast te houden. sKBL spant zich op meervoudige 

wijze in voor de instandhouding van het unieke monumentale erfgoed van 

buitenplaatsen en hun landschappen.  

 

In 2022 is het tien jaar geleden dat het Themajaar plaatsvond. Reden voor sKBL om 

terug te kijken op wat er is bereikt in het publieke en maatschappelijke draagvlak voor 

historische buitenplaatsen. Hebben de inspanningen in de afgelopen jaren door 

betrokken organisaties in dit werkveld ertoe geleid dat KBL een grotere bekendheid 

genieten en is hun maatschappelijk draagvlak vergroot? Hoe is het gesteld met de 

diverse provinciale beleidsprogramma’s als het om buitenplaatsen gaat? Omkijken en 

evalueren is nuttig, maar we willen vooral vooruitkijken. Met welke uitdagingen worden 

de historische buitenplaatsen de komende tien jaar geconfronteerd? Wij denken hierbij 

aan klimaatadaptatie, energietransitie, druk op de ruimtelijke inrichting, druk op 

natuurgebieden en toenemende toeristische belangstelling. Blijft de vergrijzende groep 

vrijwilligers (momenteel meer dan 10.000 mensen) zich actief inzetten voor KBL?   

 

Rondetafelgesprek 
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Met het oog op de provinciale verkiezingen in 2023 streeft sKBL ernaar om in 2022 tot 

aanbevelingen te komen op welke wijze historische buitenplaatsen met hun bijzondere 

culturele en natuurwaarden kunnen bijdragen aan komende en veranderende 

maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij zou je kernachtig kunnen zeggen Wat is de 

waarde van historische buitenplaatsen en wat zijn ze ons waard? Daarover gaan we 

graag met u in gesprek. 

 

Voor wie?  

Dit rondetafelgesprek is bedoeld voor eigenaren/beheerders van KBL, terrein 

beherende organisaties, beleidsmakers en direct betrokkenen bij de instandhouding 

van KBL.  

 

Deelname 

Deelname is gratis. U kunt zich tot en met maandag 26 juni 2022 aanmelden via het 

bijgevoegde digitale aanmeldingsformulier.  

Na de aanmelding ontvangt u bericht over een definitieve deelname met een 

routebeschrijving. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Eventueel berichten 

wij u dan ook dat u op een wachtlijst staat. Met eventuele vragen kunt u terecht bij 

Jennemie Stoelhorst, via jstoelhorst@skbl.nl of 06 – 234 11 655.  

 

Wij zien er naar uit u op dinsdag 28 juni 2022 om 13:30 uur op het provinciehuis van 

de provincie Gelderland te ontvangen.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

René W.Chr. Dessing   Jennemie Stoelhorst 

Voorzitter sKBL    Directeur sKBL 
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Programma 

 
13:30 uur Ontvangst met koffie/thee 
 
14:00 uur Aanvang programma, kort welkomstwoord door Jennemie Stoelhorst, 

directeur sKBL 
 
14:10 uur Start rondetafelgesprek onder leiding van moderator  

Rene W. Chr. Dessing, voorzitter sKBL 
 
14:15 uur Persoonlijke reflecties en blik op de toekomst op de vitale en 

maatschappelijke betekenis van historische buitenplaatsen door  
 
Louisa Remesal, omgevingsmanager Waterschap Rijn en IJssel 
 
Egbert Jaap Mooiweer, rentmeester Landgoed Twickel  

 
15:00 uur  Korte toelichting op tussentijdse analyse door Yvonne Molenaar/Hilde 

Ploegmakers, projectmedewerkers sKBL en adviseurs Advinci   
  

15:15 uur Gesprek met aanwezigen onder leiding van moderator 
 
16:30 uur Afsluiting programma en borrel 
 
17:30 uur Einde rondetafelgesprek 
 


