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Stichting Tuinhistorisch Genootschap CASCADE heeft als doelstelling het stimuleren van de bestudering van 

de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland. 

 

 
UITNODIGING 19de RONDE TAFEL CONFERENTIE  zaterdag 12 april 2014 
 
 
 
 
Beste Cascadevrienden, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de 19de Ronde Tafel Conferentie. Tijdens deze dag wordt 
kennis uitgewisseld over tuinhistorische onderwerpen. Er komen standpunten over 
actuele kwesties aan bod en er wordt nieuws gepresenteerd over lopend of recent 
afgesloten onderzoek en nieuwe publicaties. Dit gebeurt door middel van mededelingen 
en korte presentaties (maximaal 20 minuten) die eindigen in een vraagstelling en 
discussie.  
 
De bedoeling is om gezamenlijk over de probleemstelling en mogelijke oplossingen te 
discussiëren. Aandacht vragen voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe publicaties op 
tuinhistorisch gebied is eveneens mogelijk. Daarom staat het programma altijd maar ten 
dele vast: het is de bedoeling dat u zelf de gelegenheid te baat neemt om onderwerpen 
aan te dragen.  
 
Zijn er kwesties die u aan wilt snijden stellen tijdens de komende Ronde Tafel 
conferentie? Meldt dit dan tijdig aan Leo den Dulk, via cascade@cantua.nl, telefonisch 
(023-5458505) of via de post: L.D. den Dulk, Bakenessergracht 71-C, 2011 JT Haarlem. 
 
De tot nu toe aangemelde onderwerpen zijn:  
 

 Tamarah Karsemeijer, ‘Een wijngaard op Hoog Beek en Rooyen’. Van 
uitlaatveldje naar wijngaard op de locatie van de voormalige moestuin van een 
buitenplaats te Zeist. 

 Anne Wolff, ‘Zeker weten? Over aannames en feiten in het tuinhistorisch 
onderzoek’. 

 Jorn Copijn, ‘Stromend water in het park. Hoe houd je levend water in een park?’ 
onder andere over zijn projecten in het Hydepark, Aardenburg en het 
Wilhelminapark in Utrecht. 

 Martin van den Broeke, ‘De buitenplaatsen van Noordgouwe’. 
Vóór 12 april krijgt u nog bericht over het definitieve programma.



 
 
                                     

 STICHTING TUINHISTORISCH GENOOTSCHAP CASCADE 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie: Café-Restaurant Cunera te Rhenen, boven het NS-station. Achter het 
restaurant is voldoende parkeergelegenheid. 
Aanvang programma: 10.30 uur, einde ca. 16.00 uur.  
Koffie: 10.00 uur -10.30 uur, lunch 12:30-13:30, theepauze 14:30-15:00. 
 
Kosten: € 19.50 voor deelname inclusief eenvoudige lunch en koffie/thee;  € 6,= voor 
deelname exclusief lunch. Voor introducés € 23,50 resp. € 9,=· 
 
Opgave: graag vóór 28 maart, het liefst per email aan administratie@cascade1987.nl;  
of anders per post naar Administratie Cascade, postbus 67, 4850 AB Ulvenhout. 
Vergeet niet daarbij uw naam, adres en e-mailadres te vermelden.  
 
Wij verzoeken u dringend om het verschuldigde bedrag vooraf per bank/giro over te 
maken op nummer NL87INGB0003787274, t.n.v. Stichting Tuinhistorisch Genootschap 
Cascade te Ulvenhout. Uw betaling geldt als definitieve opgave. Bij annulering na 1 april 
zijn wij helaas genoodzaakt u het volledige bedrag in rekening te brengen. 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Leo den Dulk, cascade@cantua.nl of 023-
5458505 
 
Mocht u voortaan de uitnodigingen en de nieuwsbrieven van Cascade alleen nog per  
e-mail willen ontvangen dan verzoeken wij u eenvoudig de woorden ‘e-mail ontvangen’ 
naar de administratie van Cascade te sturen: secretariaat@cascade1987.nl 
 
 
Met vriendelijke groet namens het Cascadebestuur, 
 
Leo den Dulk, voorzitter / coördinator onderzoek 


