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Met veel plezier kondigen wij u het symposium van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen 

(PUB) aan. En wel op donderdag 29 november 2018. Dit jaar organiseert het PUB het 

symposium samen met Huis Doorn, de partij die de samenwerkende kasteelmusea 

vertegenwoordigt in het PUB.  Niet voor niets zal Huis Doorn en de nabij gelegen 

Maartenskerk het decor vormen van het symposium. 2018 is het Europese jaar van het 

Cultureel Erfgoed  en waar komt dit beter tot uiting dan bij Huis Doorn, een locatie dat 

Europees erfgoed ‘ademt’ door het zeer fraaie en complete interieur dat in 1918 is 

meeverhuisd met de Duitse ex-keizer Wilhelm II die hier in ballingschap leefde tot 1941. 

  

Onder de titel 'Binnen op de grenzeloze buitenplaats' willen wij aandacht 

besteden aan de evidente Europese invloeden op én het behoud van monumentale 

interieurs.  Er zal aandacht worden gegeven aan de kwetsbaarheid van interieur ensembles 

op buitenplaatsen. Hoe kunnen deze beschermd worden en moet dit wel? Het is immers 

ook vaak het privébezit van de eigenaar die de vrijheid voelt het desgewenst te verkopen.  

  

Er wordt nog gewerkt aan het exacte programma. Wel kunnen we al verklappen dat zelfs 

met de sprekers een Europees tintje zal worden gegeven aan het symposium. Verder zal er 

voor wie wil in de ochtend de mogelijkheid geboden worden alvast in de stemming te 

komen door openstelling van Huis Doorn. Het middagprogramma zal plaatsvinden in de 

Maartenskerk.  

  

U krijgt deze mail omdat u eerder heeft aangegeven informatie over het PUB te willen 

ontvangen of omdat u in voorgaande jaren heeft deelgenomen aan het symposium. Mocht 

u geen belangstelling meer hebben voor onze mailing dan kunt u dit doorgeven aan 

Marianne Visser tel. 030-2205534 of info@platformutrechtsebuitenplaatsen.nl 

  
Met vriendelijke groet, 

  

Platform Utrechtse Buitenplaatsen, 

Koos Janssen (burgemeester Zeist), voorzitter 

  

 
        Het symposium ‘Binnen op de grenzeloze buitenplaats’ wordt mogelijk gemaakt door:  
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