
 

Buitenplaatsen: van blijvende betekenis 

 

Met veel plezier nodigen wij u uit voor het symposium ‘Buitenplaatsen: van blijvende 

betekenis’ van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB). Het symposium vindt op 28 

november plaats bij Kasteel Groeneveld. We zijn te gast bij medeorganisator en deelnemer 

Staatsbosbeheer die dit jaar haar 120-jarige bestaan viert. Onze dagvoorzitter Jasper Kuipers 

is hoofd Staatsbosbeheer in de Provincie Utrecht. 

  

Tijdens het symposium schenken we aandacht aan actuele thema’s die invloed hebben op de 

hedendaagse buitenplaats. De buitenplaats krijgt op diverse manieren te maken met de grote 

sociaal- maatschappelijke opgaven. Duurzaamheid, klimaatadaptatie, energietransitie, 

bouwopgaven, de omgevingswet, korte voedselketens en veranderingen in financiële 

mogelijkheden. 

Dit alles hangt samen met de maatschappelijke tendens en (soms ook) verplichting om publiek 

en burgers te betrekken bij deze opgaven. Het initiatief van Staatsbosbeheer om groepen met 

afstand tot de arbeidsmarkt een functie te geven, is hier een voorbeeld van. Graag verkennen 

we samen met u de betekenis van deze thema’s voor de buitenplaats, tijdens workshops en 

uiteraard ook informeel bij de lunch en borrel. 

  

Programma 

12.30   Ontvangst met lunch 

13.00   Welkom door Koos Janssen, voorzitter PUB 

            videoboodschap gedeputeerde Rob van Muilekom 



13.15   Introductie dagvoorzitter Jasper Kuipers en ‘Staatsbosbeheer en de buitenplaats’ 

13.40   Inleiding Paul Roncken, onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit Provincie Utrecht 

  

Twee ronden deelsessies (inclusief pauze):  

• Staatbosbeheer en maatschappelijke impact:  

Rein Berends, teamleider beheer& ecologie Staatsbosbeheer e.a. 

• Financiële veranderingen:  

Frank Verhof, financieel beleidsadviseur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed e.a. 

• Duurzaamheid en innovatie: 

Bertine Oosthoek-Bogaard, directeur Slot Zuylen 

• Klimaatadaptatie:  

Jennemie Stoelhorst, directeur SkBL en Caroline Bugter, 

programmamanager Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug   

16.45  Afsluiting 

17.00  Borrel 

  

Wij hopen uit te mogen begroeten en kijken uit naar een inspirerende middag. 

Meld u aan met het formulier via onderstaande link: 

  

JA, IK MELD MIJ AAN! 

  

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Marianne Visser 

via 030-2219762 of info@platformutrechtsebuitenplaatsen.nl 

  

Met vriendelijke groet, 

Mede namens het Platform Utrechtse Buitenplaatsen 

 

Koos Janssen, voorzitter  

 

 

                     

  

   

  

   

https://protect-de.mimecast.com/s/uE5oCywqAnc7ZWMCZF_gx?domain=landschaperfgoedutrecht.us4.list-manage.com
mailto:info@platformutrechtsebuitenplaatsen.nl


 

Blijf in contact met ons:  
   

                 
 

   
  

 

U krijgt deze mail omdat u eerder informatie heeft ontvangen van het PUB.  

Our mailing address is:  

Landschap Erfgoed Utrecht  

Postbus 121 

3730 AC 

De Bilt, Utrecht -  

Netherlands 

 

Add us to your address book 
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