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Oprichting

Stichting Noordelijke Lustwarande is in juli 2017 opgericht vanuit de behoefte om het groene erfgoed, 

de historische parken en tuinen te benutten als recreatieve verbindingszone tussen Noord-Nederland 

en Noordwest-Duitsland. Deze aanpak blijkt zowel nationaal als internationaal een nieuwe trend te zijn; 

naast de instandhouding van het erfgoed wordt in toenemende mate gekeken naar de maatschappelijke 

waarde van erfgoed als impuls voor gebiedsontwikkeling en vrijetijdseconomie. 

Doelstelling

Stichting Noordelijke Lustwarande heeft tot doel het bevorderen van de publieke en maatschappelijke 

aandacht en belangstelling voor buitenplaatsen en landgoederen in Noord-Nederland en Noordwest-

Duitsland met historische tuinen en parken en bijbehorende landschappen met hun cultuurhistorische en 

natuurlijke waarden.

Doelgroep

De doelgroep omvat eigenaren van de buitenplaatsen en landgoederen in Noord-Nederland en Noord-

west-Duitsland met historische tuinen en parken, erfgoedorganisaties, erfgoedondernemers, onderwijs en 

wetenschap op het gebied van erfgoed en de overheid voor het beleid ten behoeve van het beheer en 

behoud.

Kernactiviteiten

Kernactiviteiten van de Stichting Noordelijke Lustwarande zijn het organiseren van (netwerk) bijeenkomsten, 

symposia, workshops en cursussen en het uitbrengen van publicitaire uitingen met als achterliggende 

gedachte het versterken van de samenhang en de samenwerking tussen de groene parels in Noord-

Nederland en Noordwest-Duitsland op basis van ieders belangen en behoefte.
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AANLEIDING
2018 is het jaar van het Europese Culturele Erfgoed en Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad (LF2018). 

Reden voor de organisatie van LF 2018 om aandacht te besteden aan de maatschappelijke waarde 

en de steeds grotere betekenis van het groene en rode culturele erfgoed voor cultuurtoerisme en de 

vrijetijdseconomie. Deze betekenis en daaraan verbonden nieuwe functies zijn noodzakelijk voor de 

instandhouding en toekomstbestendigheid van het culturele erfgoed. Daarmee creëert erfgoed een 

plek in het dynamische landschap en binnen de verschillende overheidslagen, die verantwoordelijk zijn 

voor het ‘behoud door ontwikkeling’. De komst van de nieuwe omgevingswet en het terugtreden van 

de rijksoverheid, maakt een heldere en werkbare visie van provincies en gemeentes op deze materie 

steeds belangrijker. Ook in andere (Noord) Europese landen is er een actuele en urgente opgave om het 

rode erfgoed mét het groene erfgoed beter te verbinden aan het omliggende landschap, om daarmee 

een groter publiek te bereiken en meer mogelijkheden te creëren voor beheer en onderhoud. Het is om 

deze reden van belang om over de grenzen te kijken, om te bouwen aan een netwerk en ervaringen en 

valkuilen te delen.  

Aan de Stichting Noordelijke Lustwarande is gevraagd om een internationale conferentie te organiseren. 

Daarbij is het Interreg netwerkproject Noordelijke Lustwarande van Noord-Nederland en Noordwest-

Duitsland representatief voor de gebiedsgerichte aanpak van het cultureel erfgoed. Met nog twee andere 

regio’s vormen de aanpak van regionale erfgoedensembles het centrale thema van de tweedaagse 

conferentie.

1INLE IDING

4



DOEL
Doel van de conferentie is het uitwisselen van en een podium bieden voor kennis en ervaring tussen 

de nationale en internationale regio’s, waarbij de drie thema’s, publieksbereik, kennis & onderzoek en 

beleid - beheer - behoud, centraal staan. Door een gevarieerd en interactief plenair programma met 

spraakmakende keynote sprekers en een breed palet aan parallelsessies en posterpresentaties wordt de 

noodzakelijke verdieping gegarandeerd. 

Ambities en aandachtspunten per thema: 

Publieksbereik

•	 Cultuurtoeristische producten en regionale beeldverhalen

•	 Erfgoed	ter	versterking	van	de	regionale	identiteit	en	imago	van	een	gebied

•	 Relatie	leggen	met	Duitsland,	België,	Frankrijk	en	Groot-Brittanië

Kennis & onderzoek

•	 Kennisontwikkeling	en	de	kruisbestuiving	met	de	praktijk

•	 Buitenplaatsenlandschap	in	de	bredere	context

•	 Internationale	betekenis,	de	Europese	context

•	 Kennis	en	onderzoek	in	relatie	tot	gebruik	en	behoud

•	 Relatie/	samenhang	van	buitenplaatsen	tot	elkaar	en	met	het	omliggende	landschap

•	 Verbinding	tussen	buitenplaats	(huis,	interieur	en	park	met	het	landschap)

Beleid, beheer en behoud

•	 Erfgoed	en	het	instandhoudingsperspectief	

•	 Internationaal	erfgoedbeleid

•	 Bewustwording	op	drie	niveaus,	bovenregionaal	(merk),	regionaal	(openstelling)	en	lokaal	(beheer	en		

 behoud)

•	 Aansluiten	bij	Europees	beleid,	Rijksbeleid;	erfgoedmanagement,	gebiedsgerichte	aanpak	en	van	

 collectie naar connectie, waarbij  het accent ligt op:

 1. Werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten 

 2. Herbestemming als gebiedsopgave: focus op groei en krimp

 3. Levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie, ecologie 

Samenwerking

Bij	de	samenstelling	van	het	programma	wordt	samengewerkt	met	een	groot	aantal	partners,	zoals:

•	 Erfgoedorganisaties:

	 Rijksdienst	voor	Cultureel	Erfgoed	(RCE),	Stichting	Kastelen,	Buitenplaatsen	en	landgoederen	(sKBL),		

	 Vereniging	Particulier	Historische	Buitenplaatsen	en	Landgoederen	(VPHB),	Nederlandse	Kastelen	

	 Stichting	(NKS)

•	 Universiteiten:	TU	Delft,	de	Rijksuniversiteit	Groningen	(RUG)	en	de	Vrije	Universiteit	Amsterdam	(VU)

•	 12	Provincies

•	 Diverse	regionale	Lustwarandes:	onder	andere	Stichtse	Lustwarande,	Gelders	Arcadië,	Overijssels	Parels	

	 en	Kennemerland	en	’s	Gravenland.

•	 Derden:	LF2018,	Stenden	Hotel,	Blokhuispoort

•	 Europese	netwerken:	Zentrum	für	Gartenkultur,	European	Garden	Heritage	Network,	Encounter	Network,			

	 Icomos,	European	Cultural	Tourism	Network,	European	Historic	Houses	Association,	Interpret	Europe			

 European Association for Heritage Interpretation, Federation for European Storytelling, Ostfriesische 

	 Landschaft,	Ostfriesische	Tourismus
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Doelgroepen en aantallen

Naar verwachting zullen er 250 deelnemers zijn aan het programma. Inclusief begeleiders, studenten en 

andere betrokkenen worden circa 300 bezoekers verwacht. 

Het congres richt zich op een internationaal en nationaal netwerk bestaande uit:

-	 Overheidsorganisaties;	

-	 Professionals,	waaronder:	erfgoeddeskundigen,	ontwerpers,	landschapsarchitecten,	historici;	

-	 Eigenaren;

-		 Medewerkers	van	beheerorganisaties;	

- Andere geïnteresseerden.

RESULTATEN
De resultaten van de tweedaagse conferentie zijn met name gericht op het vergroten van de 

maatschappelijke betekenis van het culturele erfgoed in relatie tot het omliggende landschap. Daarbij 

wordt aandacht geboden aan manieren waarop het publieksbereik kan worden vergroot, waarbij onder 

meer wordt gekeken naar (gedeelde) Europese erfgoedlijnen om het culturele erfgoed te verbinden aan 

grotere regio's en te benutten als impuls voor gebiedsontwikkeling. 

Een tweede resultaat is het vergroten van kennis, door het uitwisselen van informatie en ervaringen,  

aandacht voor (nieuwe) gedeelde verhaallijnen en het presenteren van nieuw onderzoek. Het delen van 

'good practices in Europe' draagt hier sterk aan bij. 

Tenslotte	leidt	de	nadruk	op	het	thema	beleid	–	beheer	–	onderhoud	tot	een	toenemende	bewustwording	

van de noodzaak voor een integrale aanpak, waarin samenhangende structuren de basis vormen voor 

toekomstige ontwikkelingen. Daarmee resulteert het concreet in handvatten voor toekomstig beleid.

Samengevat draagt de conferentie bij aan een betere afstemming van gezamenlijke agenda’s voor wat 

betreft het erfgoed, meer onderlinge samenwerking en een betere promotie van het erfgoed als zodanig. 

Op deze manier wordt er secundair een sterkere basis gelegd voor het behoud van deze belangwekkende 

Arcadian Landscapes.
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2PROGRAMMA
INHOUDELIJKE	UITGANGSPUNTEN
Tijdens	de	twee	daagse	conferentie	staat	de	gebiedsgerichte	aanpak	van	het	cultureel	erfgoed	van	

buitenplaatsen en landgoederen met het omringende historische landschap centraal als oorden van 

kwaliteit	en	continuïteit	in	een	dynamisch	landschap.	Daarbij	is	continuïteit	niet	statisch;	het	vraagt	juist	

voortdurende aanpassing aan nieuwe omstandigheden. Maar buitenplaatsen en landgoederen behoren 

wel tot de weinig gebieden waar beslissingen over beheer worden genomen binnen een visie op de 

langere termijn, zowel vanuit het verleden als toekomstgericht. Enkele voorbeelden van de regionale 

aanpak in verschillende provincies zijn onder andere de Noordelijke Lustwarande, Gelders Arcadië, Stichtse 

Lustwarande,	Vechtstreek	(Utrecht),	Overijssels	Parels	en	Kennemerland	(Zuid-Holland).	De	regionale	relaties	

en identiteit, de verbinding, samenhang en samenwerking zullen voor drie verschillende regio’s met 

buitenplaatsen en landgoederen worden gepresenteerd. Elke regio, die buitenplaatsen kent, heeft vanuit 

het verleden zijn eigen kenmerken, maar ook zijn huidige kansen en problemen, wetgeving en publieke 

participatie. En hoe zijn deze in beleid en regelgeving, waarbij elk regio zijn eigen (historische) kenmerken 

heeft,	zijn	eigen	huidige	problematiek,	kansen	en	kenmerken	worden	behandeld.	Binnen	elke	regio	zullen	

drie relevante thema’s worden beschouwd, namelijk kennisontwikkeling en onderzoek (wetenschap), 

beleid & regelgeving en beleving & publieksparticipatie. 

De samenleving verandert in hoog tempo (klimaat en water, leefbaarheid platteland en krimp, 

energietransitie) en dit heeft een grote impact op ons landschap en erfgoed. 

Vraag	is	hoe	daarmee	om	te	gaan	:

1.  Moet het erfgoed meebewegen met de nieuwe opgaven en beleidsthema’s als gebiedsgerichte   

 opgave? 

of 

2.		 Bepaalt	de	kwaliteit	van	het	erfgoed	de	agenda	voor	de	gebiedsontwikkeling?	

Programma 2-daagse conferentie

Donderdag 1 november staat in het teken van kennis en bestuurlijke verankering. 

Vrijdag	2	november	is	het	thema	publieksbereik	en	vermarkting.

Belangrijke	sprekers	zijn	onder	andere	Hans	Renes	(hoogleraar	UU),	Tom	Williamson	(historicus	GB.),	Heike	

Düselder	(historicus	en	museumdirecteur	D)	en	Hanneke	Ronnes	(hoogleraar	Historische	landgoederen	en	

buitenplaatsen	RUG).

Interactie wordt bereikt door middel van rondetafelgesprekken, parallelsessies, postermarkten en pitches. 

Dit biedt bovendien diverse partijen als beheerders en (jonge) onderzoekers mogelijkheden om hun 

ervaringen en nieuw onderzoek te delen.

Het landgoederenlandschap van Oranjewoud (nabij Heerenveen) wordt als casus gepresenteerd tijdens 

drie	excursies	op	vrijdagmiddag,	waarin	de	thema’s	museumlandschap	en	modern	gebruik,	landgoed	en	

interieur en landschapspark en cultuurlandschap centraal staat.

De	conferentie	wordt	na	afloop	van	de	excursies	in	het	museum	Belvedère	afgesloten.	

Een uitgebreid overzicht van de inhoud van het programma is opgenomen in de bijlage. Dit programma is 

nog onder voorbehoud, de keynote sprekers hebben al wel toegezegd. 
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Een inspirerend jaar, een inspirerende plek

2018	wordt	een	inspirerend	jaar,	want	het	is	het	Europees	jaar	voor	het	Cultureel	Erfgoed	én	Leeuwarden/

Friesland	is	een	van	de	Europese	Culturele	hoofdsteden.	Het	Europees	Jaar	van	het	Cultureel	Erfgoed	in	

2018 is een uitgelezen kans om verder aan de slag te gaan met het meer betrekken van de samenleving 

bij de zorg voor en de omgang met het erfgoed. Door dit Erfgoedjaar mee in het teken te stellen van de 

conventie, kan het bijdragen aan een nieuw elan in de erfgoedwereld en daarbuiten. Het doel van het 

Europees	Jaar	van	het	Cultureel	Erfgoed	is	om	mensen	bewuster	te	maken	van	de	Europese	dimensies	

van hun geschiedenis en de waarden en het gevoel van een Europese identiteit te bevragen, te verrijken 

en te versterken.

Als bestuur van de Noordelijke Lustwarande ligt het voor de hand aan te sluiten bij de belangwekkende 

uitverkiezing	van	Leeuwarden/	Friesland	Culturele	Hoofdstad	en	de	conferentie	te	organiseren	in	en	om	

Leeuwarden. Deelnemers verblijven in het Leeuwarder Stenden Hotel. Het dagprogramma wordt verzorgd 

in het landgoed Stania State in Oenkerk, ten noorden van Leeuwarden.

De	drie	excursies	op	vrijdagmiddag	gaan	naar	Museum	Belvedère	in	Heerenveen,	Oranjestein	en	Huize	

Oranjewoud in Oranjewoud. 

Planning

September	–	december	2017	 Programma	invulling	op	hoofdlijnen

     Werven sprekers, workshopleiders

     Opzetten financiën en  schrijven projectplan

Januari	–	maart	2017	 	 Werven	externe	gelden

     Eerste aankondigingen

	 	 	 	 	 Praktische	en	logistieke	afspraken

     Invulling van de standhouders markt

     Ijkpunt financiën (maart 2018)

April-	augustus	2018		 	 Vaststellen	programma

     Werven deelnemers

	 	 	 	 	 Vastleggen	alle	betrokken	partijen

November   Conferentie

November - Decemver2018   Readers presentaties online

     Filmregistratie online

	 	 	 	 	 Bedankjes	versturen

     Financiële afhandeling

Financiën

De kosten van de conferentie worden gedeeltelijk bekostigd door de deelnemers zelf (in de vorm van 

recettes), gedeeltelijk door sponsoring en gedeeltelijk door subsidies en fondsen.

Het	onderbrengen	van	de	deelnemers,	locaties,	catering,	excursies,	begeleiding	en	organisatie	wordt	

georganiseerd door professionele partijen.
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CONCEPTPROGRAMMA
DONDERDAG	1	NOVEMBER	2018
thema     Kennis en bestuurlijke verankering (beleid) 

    Verdieping van de urgentie 

9:00 uur    Algemene registratie en ontvangst met koffie en thee 

10:00	uur				Opening	en	introductie	onder	leiding	van	dagvoorzitter	Jaap	Jepma	

           Woord van welkom door

    1. Arno Brok 	 -	Commissaris	van	de	Koning	Fryslân	

    2. ……………….  - European Year of Cultural Heritage 2018

    3. Bearn Bilker		 -	Voorzitter	Stichting	Noordelijke	Lustwarande

	 	 (aandacht	voor	(hoofd)sponsoren;	introductie	op	symposium)

INTRO

10:20 uur    Hans Renes (UU/	VU)	

    Inleidend verhaal op het congres, uitdaging waar we voor staan, de opgave voor deze 

    2 dagen, Europees belang,

	 			Urgentie	aangeven;	waarom	publieksbereik,	kennis	en	beleid	centraal	op	dit	congres

REGIONALE	VOORBEELDEN

11:00 uur    1. Noordelijke Lustwarande (15 minuten presentatie) 

    2. Gelders Arcadië (15 minuten presentatie) 

    3. Bulskampveld België (15 minuten presentatie) 

                  

    reageren op de presentaties, 

	 			vragen/	reacties	vanuit	publiek	met	mobiel/scherm

12:15 uur    Reflectie o.l.v. Jaap Jepma

                     Hans Renes

                     Sprekers van de 3 regionale voorbeelden            

                     Inhoudelijke agenda vanuit de praktijk

               

                    Prikkelende uitspraken als opmaat naar de parallelle sessies

12:40	uur				Aankondiging	en	toelichting	op	parallelsessie	Jaap	Jepma

12:45	uur			Lunch	en	bezoek	aan	informatiemarkt/posterpresentaties

  Markt met posters en pitches 

  Aansluitend Parallelle sessies
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PARALLELLE	SESSIES
Onderwerp   Organisaties/ initiatiefnemers Onderzoek/ opleidingen 

1.   Erfgoed Telt   RCE    Opleiding? nader in te vullen

    Mark Staffleu

	 	 	 	 Marlijn	Baarveld

    Natascha van Lensveld

2.   Noordelijke Lustwarande Stichting Noordelijke Lustwarande It Fryske Gea

	 	 	 	 Prov.	Groningen	Verhalen	 	 Rijksuniversiteit	Groningen

	 	 	 	 Prov.	Friesland,	…

	 	 	 	 Prov.	Drenthe,	erfgoedlijnen

    Ostfriesland,

3.   Hollandse buitenplaatsen		 sKBL	 	 	 	 Opleiding	NRIT	Breda?	

     Interprovinciale samenwerking		 Prov.	Noord-Holland	 	 nader in te vullen   

	 	 	 	 Prov.	Zuid-Holland

	 	 	 	 Prov.	Utrecht

  4.   Erfgoedlijnen		 	 NBTC	 	 	 	 Opleiding?	

    Mauro Smit Drenthe  nader in te vullen

	 	 	 	 Marc	Kocken,	Zeeland

5.   Buitenplaatsenbiotopen TU	Delft

	 	 	 	 onderzoek	Gerdy	Verschuure

	 	 	 	 Prov.	Zuid-Holland

	 	 	 	 Prov.	Utrecht

6.   Gelders Arcadië	 	 Prov.	Gelderland	 	 	 Opleiding?	nader in te vullen

7.   Kennisplatform 	 NKS	 	 	 	 Opleiding?	nader in te vullen

8.   Staatsbosbeheer,   nader in te vullen

     Natuurmonumenten 

9.   België   Hogeschool Gent   nader in te vullen 

10.  Duitsland   nader in te vullen    

11.  Duitsland   nader in te vullen 

12.  Engeland   nader in te vullen 

PLENAIR

15:30	uur				Keynote	1	 Tom Williamson University of East Anlia (GB)

                     Landschapshistoricus en archeoloog 

16:20 uur    Reflectie op parallelle sessies gericht op de oogst van de dag en opmaat naar morgen,   

																	publieksbereik/	marketing,	o.l.v.	Jaap	Jepma

                  - Ingrid van Engelshoven Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (o.v.b.)

	 	 -	Arno	Brok,	Commissaris	van	de	Koning	Fryslân	(o.v.b.)

	 	 -	Birgit	Honé,	Niedersächsische	Ministerin	für	Bundes-	und	Europaangelegenheiten	und	

  Regionale Entwicklung (o.v.b.)

                

  en enkele personen vanuit beleid

	 														Benno	Strootman	Rijksadviseur	landschap	en	water

	 	 Bestuurlijke	verankering	vanuit	beleid

17:15	uur				Borrel	

19:00 uur    Diner 
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VRIJDAG	2	NOVEMBER	2018
thema     Publieksbereik en vermarkting 

    Marketing en belevingswaarde

9:30 uur    Ontvangst 

9:45	uur	 			Opening	en	introductie	o.l.v.	dagvoorzitter	Jaap	Jepma	

    Oogst van de vorige dag en opmaat naar vandaag

VERDIEPING	

9.50	uur	 			Keynote	2	 Heike Düselder, Museum Lüneburg (D)

                         publieksbereik

10:45 uur    Erfgoed verbindt Europa inspireert (30 minuten + 15 minuten vragen) 

																						Publieksbereik	(focus	op	Nederland	en	Europa)

																						sKBL	

																						NBTC		Nederland	als	regio	in	Europa

                      Legacy Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018

                      European Year of Cultural Heritage 2018

11:00	uur				Koffiepauze	

11:20	uur				Keynote	3		 Hanneke Ronnes,	Universiteit	van	Amsterdam,	Rijksuniversiteit	Groningen

																							 	 Publieksbereik	en	vermarkting

   Reflectie, waar zitten de grote opgaven.

 

12:05	uur				Conclusies/vervolg	symposium	en	korte	introductie	op	excursie	Oranjewoud	o.l.v.	Jaap	Jepma

12:15 uur    Culinaire Lunch 

  Markt met posters en pitches 

  Aansluitend Parallelle sessies
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PARALLELLE	SESSIES
Onderwerp   Organisaties/ initiatiefnemers Onderzoek/ opleidingen 

1.   Erfgoed Telt   RCE    Opleiding? nader in te vullen

    Mark Staffleu

	 	 	 	 Marlijn	Baarveld

    Natascha van Lensveld

2.   Noordelijke Lustwarande Stichting Noordelijke Lustwarande It Fryske Gea

	 	 	 	 Prov.	Groningen	Verhalen	 	 Rijksuniversiteit	Groningen

	 	 	 	 Prov.	Friesland,	…

	 	 	 	 Prov.	Drenthe,	erfgoedlijnen

    Ostfriesland,

3.   Hollandse buitenplaatsen		 sKBL	 	 	 	 Opleiding	NRIT	Breda?	

     Interprovinciale samenwerking		 Prov.	Noord-Holland	 	 nader in te vullen   

	 	 	 	 Prov.	Zuid-Holland

	 	 	 	 Prov.	Utrecht

  4.   Erfgoedlijnen		 	 NBTC	 	 	 	 Opleiding?	

    Mauro Smit Drenthe  nader in te vullen

	 	 	 	 Marc	Kocken,	Zeeland

5.   Buitenplaatsenbiotopen TU	Delft

	 	 	 	 onderzoek	Gerdy	Verschuure

	 	 	 	 Prov.	Zuid-Holland

	 	 	 	 Prov.	Utrecht

6.   Gelders Arcadië	 	 Prov.	Gelderland	 	 	 Opleiding?	nader in te vullen

7.   Kennisplatform 	 NKS	 	 	 	 Opleiding?	nader in te vullen

8.   Staatsbosbeheer,   nader in te vullen

     Natuurmonumenten 

9.   België   Hogeschool Gent   nader in te vullen 

10.  Duitsland   nader in te vullen    

11.  Duitsland   nader in te vullen 

12.  Engeland   nader in te vullen 

EXCURSIE   ORANJEWOUD

13:30 uur    Naar Oranjewoud (bus)

    Carrousel in drie blokken:

14:00 uur    Rondleidingen 

	 			-		Museum	Belvedère		 Yme Kuiper en Han Steenbruggen

    - Landgoed Oranjewoud Johan de Haan en …… (relatie huis, interieur, park en omgeving)

    - Landgoed Oranjestein Els van der Laan en Willemieke Ottens (wandeling park)

17:00	uur				Plenaire	afsluiting	en	borrel	op	Museum	Belvedère		

18:00	uur				Vertrek	naar	Leeuwarden
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