20 maart 2015
Geachte genodigde,
Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor het symposium
‘De barokke tuinen van Paleis Het Loo gerenoveerd’, op
donderdag 28 mei 2015, van 13.00 – 18.00 uur.
Bijgevoegd het precieze programma van dit symposium.

Dit symposium wordt georganiseerd in verband met het gereed komen van de renovatie
van de barokke tuinen van Paleis Het Loo, in de periode 2007-2015. Naast verantwoording
afleggen voor de keuzes die gemaakt zijn tijdens deze renovatie, wil Paleis Het Loo de
huidige renovatie in een breder kader plaatsen en deze toetsen aan de hedendaagse
praktijk van het behoud en beheer van groen cultureel erfgoed.
We hopen met dit symposium een platform te bieden voor reflectie, inspiratie én het
uitwisselen van ervaringen met grootschalige renovaties binnen het groene cultureel
erfgoed.
In 1984, na het gereed komen van de volledige reconstructie van de barokke tuin, voor de
opening van Nationaal Museum Paleis Het Loo, is er een speciaal deel van het magazine
‘Groen’ verschenen, geheel gewijd aan Het Loo. Deze special wordt nog steeds veelvuldig
gebruikt.
Met veel genoegen kunnen wij aankondigen dat ook in 2015 een ‘Groen’ special aan de
barokke tuin en de renovatie in al haar facetten gewijd zal zijn. Dit magazine ‘Groen’ zal
worden uitgereikt aan alle deelnemers van het symposium.
Het symposium zal worden afgesloten met het traditioneel uitrijden van de laatste
kuipplant (oranjeboom) en daarmee, het officieel openen van het tuinseizoen.
Aanmelden kan via secretariaat@paleishetloo.nl.
Hopend u op 28 mei te kunnen begroeten,
Johan Carel Bierens de Haan, Renske Ek en Willem Zieleman

Als u deze uitnodiging in uw netwerk wilt verspreiden; aan reguliere deelnemers wordt
een bijdrage gevraagd van € 35,- pp. Inschrijven geschiedt op volgorde van binnenkomst,
er is ruimte voor maximaal 100 deelnemers.

Programma Symposium 28 mei:
Programma:
12.00

Binnenkomst, ontvangst met een broodje, koffie & thee,
registratie (ophalen symposiummap)

13.00

Welkomstwoord door drs. Michel van Maarseveen, directeur PHL

13.10

Introductie door dr. Johan Carel Bierens de Haan,
hoofdconservator PHL

13.30

‘Nieuwe cultuurhistorische inzichten over de parterres’ door dr.
Jan Woudstra, Universiteit van Sheffield

14.00

‘Verantwoording voor de keuzes die gemaakt zijn tijdens deze
renovatie’ door dr. Renske Ek, tuinconservator & Willem
Zieleman, hoofd tuindienst Paleis Het Loo

14.30

thee pauze

14.50

‘Wisselwerking in internationaal verband, met name in Rusland’
door Prof. dr. Marieke Kuipers, Technische Universiteit Delft &
RCE

15.10

‘De lanenstelsels op Het Loo’ door drs. Patricia Debie, bureau
Debie & Verkuijl

15.30

‘De veranderende beleving van een vorstelijke aanleg’ door Ir.
Peter Verhoeff, Stichting In Arcadië

15.50

Paneldiscussie

16.30

Afsluiting symposium, wandeling door de gerenoveerde tuin naar
de Colonnade

17.00

Opening tuinseizoen, oplevering gerenoveerde tuin, uitrijden
laatste historische Citrusboom. Afsluiting met drankje bij de
Colonnade.

18.00

Einde

