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Uitnodiging



Symposium Dansende bomen en oude bossen: 
Cultuurhistorie en bosbeheer op de Veluwe

Het symposium ‘Dansende bomen en oude bossen: Cultuurhistorie en bosbeheer 
op de Veluwe’ wordt georganiseerd door de provincie Gelderland in samenwerking 
met Probos als onderdeel van de uitvoeringsagenda Cultuurhistorie en landschap 
Veluwe. In het kader van deze agenda stelt de Provincie Gelderland subsidies 
beschikbaar voor het behouden, accentueren, restaureren of reconstrueren van 
historische elementen of structuren in (oud) bos, dat gelegen is op de Veluwe.

Gedurende het ochtendprogramma verzorgen de verschillende sprekers een 
inleiding over de laatste stand van zaken met betrekking tot het herkennen en 
beheren van cultuurhistorische elementen en patronen in het bos, de kansen van 
cultuurhistorie in Natura 2000 gebieden en het integreren van cultuurhistorie als 
functie in het bosbeheer.

Na de lunch wordt een bezoek gebracht aan Kroondomein het Loo om daar 
cultuurhistorische elementen en patronen in het veld te bekijken. De 
deelnemers worden opgedeeld in groepen, die elk de opdracht meekrijgen om de 
cultuurhistorische waarden een plek te geven in het beheer van het betreffende 
‘oude bos’. Er zal bewust aandacht geschonken worden aan het integreren van 
de cultuurhistorische- en ecologische (Natura 2000) functies in het praktische 
bosbeheer. 

Op www.probos.nl/oudebossenveluwe vindt u meer informatie over de 
subsidiemogelijkheden en de randvoorwaarden. U kunt hier tevens het projectidee 
aanvraagformulier downloaden. Dit formulier is ook aan te vragen door een mail 
te sturen naar oudebossenveluwe@probos.nl.

Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst.

Paul Thissen, Programmamanager Cultuurhistorie
Patrick Jansen, Directeur Stichting Probos



Programma 

 

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 Welkomstwoord door Patrick Jansen (Stichting Probos)

10.05 Opening door Paul Thissen (Provincie Gelderland)

10.15 Presentatie ‘Conservation and management of cultural heritage in   
 British woods and forests’,Tim Yarnell (Forestry Commission)

10.45 Presentatie ‘Inventarisatie en beheer van historische boselementen   
 anno 2010’, Patrick Jansen (Stichting Probos) 
 
11.15 Pauze

11,30 Presentatie ‘Beheer en behoud cultuurhistorische elementen   
 vs. Biodiversiteit’, Paul van den Bremt (Vlaams Instituut voor 
 het Onroerend Erfgoed) 

12.00 Presentatie ‘Cultuurhistorie in het beheer: Landgoed Tongeren’,   
 Charlotte Rauwenhoff (Landgoed Tongeren)

12.30 Lunch

13.15 Introductie excursie door Jaap Kuper (Kroondomein het Loo)

13.45 Veldexcursie met opdracht, Kroondomein het Loo
 
16.30 Plenaire afsluiting met drankje
 
  



Provincie Gelderland
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Datum

Donderdag 1 april 2010, 9.30-16.30 uur

Locatie 

Hotel Oranjeoord & Kroondomein het Loo 

Hoog Soeren 134, Hoog Soeren 

Aanmelden 

Vóór 15 maart een mail sturen naar marlide.rooding@probos.nl 

met uw naam, functie en de organisatie die u vertegenwoordigt. 

U kunt ook faxen naar (0317) 41 02 47

Mocht u alleen voor het ochtend- of middagprogramma willen 

komen en geen lunch nuttigen, geef dat svp bij aanmelding door. 

Er is een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. 

Na aanmelding krijgt u een bevestiging en de routebeschrijving

toegestuurd. 

Meer informatie

Brechtje de Bruin, Stichting Probos

T (0317) 46 65 58

brechtje.debruin@probos.nl 

Foto: Mark van Benthem, Probos

Stichting Probos

Hollandseweg 7g

6700 AG  Wageningen

T (0317) 46 65 60

www.probos.nl


