
 
 

 

Programma 
 

Ontwerpatelier ‘Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg’ 

 
18 april 2007 

9.00 – 18.00 uur 

Kasteel de Schaffelaar, Barneveld 
 

Thema: Parkbossen en historische ontwerpstijlen 

 

Ontwerpopdracht: Maak een ontwerp voor een nieuw bosgebied dat is geïnspireerd op één of meerdere 

historische ontwerpstijlen. 

 

 

9.00 uur Ontvangst met koffie en thee 

 

9.15 uur Opening door dagvoorzitter Ton Roozen, hoofd Afdeling Natuur en Landschap bij 

Het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen 

Uitleg over het project ‘Cultuurhistorie als inspiratiebron bij Bosaanleg’ en de 

ontwerpateliers 

 

9.30 uur Inleiding door Bram Breedveld, landschapsarchitect bij Landlab 

Achtergronden en kenmerken van diverse historische ontwerpstijlen (Landschapsstijl, 

Barok, Renaissance, …) en het integreren van historische ontwerpstijlen in 

bebossingsplannen. 

 

10.15 uur Inleiding door Ton Roozen, Het Geldersch Landschap 

Het park van Kasteel de Schaffelaar (parkontwerp: stijl en elementen) en plannen 

voor nieuwe bosaanleg in (Noord) Barneveld 

 

11.00 uur Wandelexcursie door het park van Kasteel de Schaffelaar onder leiding van Ton 

Roozen en Ciska van der Genugten, Het Geldersch Landschap 

 

12.30 uur Lunch 

 

13.30 uur Start ontwerpsessie 

Uitwerken ideeën en ontwerpen voor nieuw aan te leggen bosgebied in (Noord) 

Barneveld door deelnemers (in ca. 4 groepen) 

 

16.00 uur Afronden ontwerpsessie en presentatie resultaten 

Elke groep presenteert kort haar ideeën/ontwerpen voor het nieuw aan te leggen 

bosgebied. 

 

17.00 uur Discussie over gepresenteerde ontwerpen en ideeën o.l.v. dagvoorzitter 

Korte discussie met inleiders, Stichting Probos, Het Geldersch Landschap en de 

deelnemers 

 

17.30 uur Afsluiting door dagvoorzitter met aansluitend borrel 

 

18.00 uur Einde 

 
Het project wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het 

Stimuleringsfonds voor Architectuur



 
 

 

Routebeschrijving 
Kasteel De Schaffelaar 

Stationsweg 6 

3771 VH Barneveld 

 Tel: +31 (0)342 - 424328 

www.kasteeldeschaffelaar.eu 

 

Auto 
Uit de richting Amersfoort of Apeldoorn (A1) 

Afslag 16 (Voorthuizen/Harselaar) 

Onderaan de afrit gaat u rechtsaf richting Barneveld. 

Deze weg blijven aanhouden (een aantal kilometers). 

In de bebouwde kom van Barneveld gaat u bij de verkeerslichten rechtdoor. 

Links ziet u Kasteel de Schaffelaar liggen. 

Nadat u het hek gepasseerd bent, gaat u de eerste weg links, daarna weer links.  

Hier kunt u parkeren. 

 

Uit de richting Arnhem of Utrecht (A12) 

De A30 richting Barneveld / Amersfoort. 

Afslag 5 (Barneveld Noord/Harselaar) 

Einde afrit rechtsaf richting Barneveld. 

Bij rotonde rechtdoor. 

In de bebouwde kom van Barneveld, bij de verkeerslichten linksaf, over het spoor, 1e stoplichten 

rechts. 

Links ziet u Kasteel de Schaffelaar liggen. 

Nadat u het hek gepasseerd bent, gaat u de eerste weg links, daarna weer links.  

Hier kunt u parkeren. 

 

U kunt ook parkeren op de Vetkamp; het parkeerterrein tegenover De Schaffelaar. 

 

Openbaar vervoer 
Indien u Kasteel De Schaffelaar wilt bereiken met het openbaar vervoer, kunt u het beste reizen via 

station Barneveld Centrum. Vanaf hier is het ca. 19 minuten lopen naar Kasteel De Schaffelaar. U kunt 

bij het station ook de bus (BBA bus 105s) nemen naar de Van Wijnbergenlaan in Barneveld. Vanaf 

hier is het nog ca. 1 minuut lopen. 

 

Voor meer reisinformatie kunt u terecht op: www.9292ov.nl. 


