Symposium op 4 oktober 2012

Erfgoed in bos en natuur

Werk in uitvoering

Symposium "Erfgoed in bos en natuur, werk in uitvoering"
Epe, 4 oktober 2012
Uitnodiging
De provincie Gelderland, gemeente Epe en Stichting Probos nodigen u uit voor het symposium "Erfgoed in bos en natuur; werk in uitvoering" op 4 oktober 2012 op landgoed Tongeren
in Epe.
Beheerders van bos en natuur hebben de afgelopen twee jaar met cofinanciering van de
provincie Gelderland projecten op de Veluwe uitgevoerd die het beheer voor natuur, recreatie en houtproductie combineren met het behoud en beleefbaar maken van cultuurhistorie. Deze projecten variëren van boswalsystemen tot parkbossen en van lanenstelsels tot
grafheuvels. De provincie wil graag samen met de initiatiefnemers terugblikken op deze
projecten én vooruit kijken naar nieuwe kansen en uitdagingen. Daarom organiseert Stichting Probos in opdracht van de provincie en in samenwerking met de gemeente Epe dit symposium.
Wat kunt u verwachten?
In de ochtend presenteren deskundigen, beheerders en overheden de resultaten van de
projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt er gediscussieerd over gebiedsgericht werken aan cultuurhistorie en cultuurhistorie als economische drager in het bos- en
natuurbeheer. Verder presenteert Probos een inventarisatiegids voor het opsporen van
cultuurhistorie in bos- en natuurterreinen. Ook geeft de Archeologische Monumentenwacht
nieuwe richtlijnen voor het beheer van grafheuvels en presenteert zij haar brochure hierover. 's Middags is er een excursie op landgoed Tongeren, waar de afgelopen jaren veel
cultuurhistorische activiteiten zijn uitgevoerd.

Programma
8.45

Ontvangst met koffie en thee

9.15

Welkom door dagvoorzitter
Theo Meeuwissen, Hoofd Ontwikkeling en Beheer
Staatsbosbeheer Regio Oost

9.20

Opening en introductie over cultuurhistorie in de
gemeentebossen van Epe
Wethouder Joop van Nuijs, gemeente Epe

9.35

Dansen de bomen? Wat hebben we geleerd van de uitvoeringsprojecten op de Veluwe?
Paul Thissen, programmacoördinator Cultuurhistorie
provincie Gelderland

9.55

Uitvoeringsproject ‘Herstel en accentuering boswallen
Landgoed Hoekelum’
Ciska van der Genugten, senior beleidsmedewerker cultuurhistorie en
landschap Stichting Het Geldersch Landschap

10.15

Uitvoeringsproject ‘Visualisatie grafheuvellijn Epe-Vaassen’
Nathalie Vossen, regioarcheoloog Stedendriehoek

10.35

Presentatie brochure ‘Praktische richtlijnen voor grafheuvelbeheer’
Michel Vorenhout, directeur Archeologische Monumentenwacht

10.45

Pauze met koffie/thee

11.15

Cultuurhistorie als basis voor gebiedsgerichte plannen;
Inspirerende voorbeelden in bos en natuur
Marcel Eekhout, Parklaan Landschapsarchitecten

11.35

Cultuurhistorie als economische drager in bos- en natuurbeheer
Pieter Baars, Nationaal Groenfonds

Naast het plenaire programma is er een infomarkt waar diverse organisaties hun
projecten en publicaties op het gebied van erfgoed in bos en natuur presenteren.
Deze infomarkt kunt u bezoeken tijdens de ontvangst, pauze, lunch en borrel.

11.55

Paneldiscussie over de thema’s ‘Gebiedsgericht werken aan cultuurhistorie in bos en natuur’ en ‘Cultuurhistorie als economische drager
voor bos en natuur’
Panelleden: Charlotte Rauwenhoff (directeur Landgoed Tongeren),
Ben Huisman (directeur Unie van Bosgroepen) en Ab Welgraven
(voorzitter Stichting Het Luntersche Buurtbosch)

12.20

Presentatie praktijkgids
‘Bosgeschiedenis en erfgoed. Handreikingen voor (veld)onderzoek’
Patrick Jansen, directeur Stichting Probos

12.35

Lunch

13.30

Erfgoed als inspiratie
Annemieke Traag, Gedeputeerde Cultuur & Erfgoed
provincie Gelderland

13.45

Korte introductie landgoed Tongeren en het herstel van historische
elementen op het landgoed
Charlotte Rauwenhoff, directeur Landgoed Tongeren

14.00

Excursie op Landgoed Tongeren
Excursie langs cultuurhistorische objecten die recent zijn hersteld
en/of beleefbaar gemaakt o.l.v.:
Mark van Benthem & Martijn Boosten, Stichting Probos
Charlotte Rauwenhoff & Rob Fernandes, Landgoed Tongeren
Michel Vorenhout & Irene Velthuis, Archeologische
Monumentenwacht

16.30

Afsluitende borrel

17.30

Einde

Locatie:

Landgoed Tongeren
SGN Steunpunt Tongeren, Tongerenseweg 212 Epe

Doelgroep:

eigenaren en beheerders van bos- en natuurterreinen,
Gelderse gemeenten en deskundigen op het gebied van cultuurhistorie

Kosten:

deelname is gratis

Aanmelden:

Marlide Rooding, Stichting Probos
Tel. 0317-466555 / mail@probos.nl
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving

Meer info:

Mark van Benthem, Stichting Probos
Tel. 0317-466560 / mark.vanbenthem@probos.nl
www.probos.nl

Initiatiefnemers / financiers:

