Doesburg, 26 april 2018
Betreft: studiedag
Geachte heer, mevrouw,
Het Prins Bernhard Cultuurfonds en sKBL nodigen u uit voor een studiedag op
donderdag 21 juni van 09:30 – 18:00 uur op Kasteel Arcen, Lingsforterweg 26 te Arcen.
Kasteel- en buitenplaats vanuit verschillend perspectief
Achtergrond
Het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) selecteert jaarlijks en
regionaal gespreid een buitenplaats die een grote en noodzakelijke
herstelbijdrage voor natuur en erfgoed verdient. Dit jaar ontvangt
Kasteel Arcen in Arcen de grote herstelbijdrage. Sinds 2012 heeft
Stichting het Limburgs Landschap de exploitatie van Kasteel Arcen
met de Kasteeltuinen zelf ter hand genomen na het faillissement
van de buitenplaats. De stichting is er in geslaagd met goede
plannen het tij te keren voor het kasteel en de tuinen en de
cultuurhistorische waarden te beschermen, te ontwikkelen en open te stellen voor publiek.
De buitenplaats heeft nu concreet ondersteuning nodig voor het herstel van de kademuren
en het hoofdgebouw en daarnaast doet zich de mogelijkheid voor om een aansluitend
natuurterrein aan te kopen. De bijdrage van het Cultuurfonds zal hieraan worden besteed.
Naar aanleiding van deze bijdrage organiseren het Cultuurfonds en sKBL op kasteel Arcen
een studiedag over het in stand houden van erfgoed en natuur op Nederlandse Kastelen,
Buitenplaatsen en Landgoederen (KBL). Diverse sprekers zullen aan de hand van hun
expertise u meenemen in de achtergronden van een aantal bijzondere herstel- en
onderzoeksprojecten. Voorbeelden zijn de restauratie van de 18de-eeuwse
plafondschildering, de Steinway Welte Vleugel/pianola uit 1914 op Kasteel Arcen, het
onderzoek naar historische laanstructuren op buitenplaatsen, terrein- en archeologisch
onderzoek en de inzet van vrijwilligers in kasteel en park.
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. Het aantal plaatsen is beperkt. Deelname geschiedt op volgorde van
aanmelding.
Indien u wilt deelnemen, kunt u zich hier aanmelden. Wilt u bij uw aanmelding opgeven of u
bepaalde dieetvoorschriften moet volgen?
Na ontvangst van uw aanmelding, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Wij zien
er naar uit u op donderdag 21 juni 2018 vanaf 09:30 uur op Kasteel Arcen te ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
René W.Chr. Dessing (directeur sKBL) / Henk Dijkstra / Martijn Kahlman (adviseurs
erfgoed/natuur PBCF)
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Programma

09:30 -10.00 uur

Ontvangst met koffie/thee

10.00 -10.45 uur

Welkomstwoorden door
Wilfred Alblas (directeur-rentmeester Stichting Het Limburgs
Landschap)
Toelichting op Het Limburgs Landschap en de aanvraag
herstelbijdrage
Adriana Esmeijer (directeur Prins Bernhard Cultuurfonds)
Toekenning van herstelbijdrage aan Kasteel Arcen
René W.Chr. Dessing (directeur sKBL)

11.00 - 11.30 uur

Restauratie Steinway pianola op Kasteel Arcen
De heer Bernouw, restaurator van muziekinstrumenten

11.30 - 12.00 uur

Restauratie plafondschildering op Kasteel Arcen
Stichting Restauratie Atelier Limburg

12.00 - 12.15 uur

Introductie op de rondleiding door kasteel en tuinen van Arcen
René Gerats, Stichting Het Limburgs Landschap

12.15 - 13.15 uur

Lunch

13.15 - 15.00 uur

Bezoek kasteel en kasteeltuinen Arcen

15.00 - 15.30 uur

(Inter)nationaal Laan onderzoek: Toekomstbesteding groen
erfgoed, lanenstelsel buitenplaats Het Nijenhuis te Heino
Patricia Debie, architectuurhistoricus | tuin- en
landschapsarchitect BNT

15.30 - 16.00 uur

Zonder vrijwilligers blijven de luiken gesloten.
De inzet van vrijwilligers in kasteel en park op Loenersloot
Paul Vesters, Utrechts Landschap / Kasteel Loenersloot

16.00 – 16.15 uur

Vragen / afronding

16.15 – 18.00 uur

Netwerkborrel
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