
 

 

Uitnodiging eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten  

24 november 2021 

 
‘Van wie is het park?’ 
Participatie in beheer van gemeentelijk groen erfgoed 
 
Stadsparken en plantsoenen zijn de levensaders van de steeds dichter bebouwde stad. Het 
belang van de groene ruimte is maatschappelijk en politiek dan ook meer in de publieke 
belangstelling gekomen. Lukt het om ondanks het intensieve gebruik van monumentale 
parken, het scala aan functies en de vraag naar veiligheid, ook de cultuurhistorische 
waarden overeind te houden?  
 
Uit dit jaar uitgevoerd onderzoek naar beheer van rijksbeschermde stadsparken blijkt dat de 
status van rijksmonument en de verplichtingen en voordelen die daarbij horen, niet altijd 
bekend zijn. Tegelijkertijd zorgen het bijzondere ontwerp en zichtbare ouderdom over het 
algemeen wel voor waardering en zorg voor het monumentale stadspark.  
 

Vaak is de inzet van individuele personen en organisaties leidend en zijn de verankering in  

werkprocessen en beleid minder goed geregeld. Er bleek behoefte aan het uitwisselen van 

kennis en ervaringen om behoud en beheer goed op te zetten en uit te voeren. Het Netwerk 

Groen Erfgoed Gemeenten voorziet in deze vraag.  

 

Een goed voorbeeld van beheer van een stadspark is het Vondelpark, Amsterdam dat dit 

jaar viert dat het 25-jaar rijksmonument is. De eerste bijeenkomst van het netwerk vindt 

daarom in het kader van deze festiviteiten plaats in het Vondelpark op 24 november. Op 

deze bijeenkomst wordt ook het rapport ‘Rijksbeschermd gemeentelijk groen onder de loep’ 

gepresenteerd. Het rapport kunt u hier downloaden. 

 

 

Programma  

 

10.00 – 10.10 Welkom en inleiding (dagvoorzitter: Natascha Lensvelt) 

10.10 – 10.30 Rijksbeschermd gemeentelijk groen onder de loep (Francis Schennink, 

onderzoeker-rapporteur) 

10.30 - 10.50 Rijksbeleid groen erfgoed; belang voor gemeenten (Natascha Lensvelt, 

specialist Tuinen & Parken RCE) 

10.50 – 11.10 25 jaar Rijksmonument Vondelpark;  sociale dilemma’s in het beheer 

(Quirijn Verhoog, landschapsarchitect gemeente Amsterdam) 

11.10 – 11.30 Pauze 

11.30 – 13.30 Bezoek Vondelpark (wandeling met lunch) 

13.30 – 13.50 Casus: Beheer stadsparken Sneek en Bolsward (Rebekka Bruin, adviseur 

groen gemeente Súdwest Fryslân) 

13.50 – 14.10 Praktische instrumenten voor gemeentelijk beheer (Mariska de Boer, 

erfgoedspecialist Groen Erfgoed Nu ) 

14.10 – 14.50 Problemen en kansen bij beheer gemeentelijk groen erfgoed (Discussie 

o.l.v. de dagvoorzitter) 

14.50 – 15.00  Afsluiting (dagvoorzitter) 

15.00 – 15.30  Netwerk-moment / borrel  

../../../Nieuwsberichten%20en%20nieuwsbrief/Groen%20Erfgoed%20nieuwsbrief/Nieuwsbrief%203/Rijksbeschermd%20gemeentelijk%20groen%20onder%20de%20loep%20FS%20D.pdf


 

 

Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van kennis en ervaringen met het beheer van 

gemeentelijk groen erfgoed. De bijeenkomst is toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers 

en leidinggevenden die belast zijn met groen erfgoed bij gemeenten en provincie 

(groenbeheer; erfgoed).   

 

De bijeenkomst wordt u aangeboden door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, De Vereniging 

Stadswerk en de stichting ERM. Gastheer voor de bijeenkomst is de gemeente Amsterdam 

in het kader van ‘Vondelpark 25 jaar Rijksmonument’.  

 

Aanmelden 

De bijeenkomst vindt plaats in een horecagelegenheid waarbij we borgen dat aan de op 24 

november geldende Corona-regels wordt voldaan.  

Deelname is gratis. U kunt zich hier aanmelden.  

 

 

 

 

 

https://www.groenerfgoedzorg.nl/actueel/aanmelden-bijeenkomst-netwerk-groen-erfgoed-gemeenten-24-november-2022

