Cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’
Groen erfgoed staat volop in de belangstelling. Het is verbonden met ons verleden en onze
identiteit. Het is het meer dan ‘waard om bewaard te worden’. Dit brengt echter ook
uitdagingen met zich mee. Hoe houd je groen erfgoed op een goede manier in stand? Hoe
herken je de verschillende historische stijlen en lagen? Hoe pak je onderhoud en herstel aan?
Hoe maak je verantwoorde keuzes in beheer en instandhouding?
De cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’ leert je als hovenier of tuinbaas
hoe je op juiste wijze werkt aan en in historische tuinen en parken en hoe je onderbouwde
keuzes kunt maken.

Doelstelling van de cursus
De cursus geeft een goede basis op tuinhistorisch gebied. Het gaat hierbij om het
kennen en herkennen van de meest
gangbare historische tuinstijlen, om het
waarderen van de aanleg (of onderdelen
daarvan) en de vraag hoe ermee om te
gaan in de praktijk.
Het komt nogal eens voor dat men, door
gebrek aan kennis van historische
tuinstijlen, verkeerde keuzes maakt. Deze
cursus leert je hoe je wel de juiste dingen
doet bij onderhoud, herstel en renovatie van
historische tuinen en parken. Je gaat, aan
de hand van opdrachten, zelf actief aan de
slag, zodat je het geleerde in de praktijk kan
toepassen en ervaren.

Doelgroep
Iedereen die werkt of wil werken in voorbereiding (maken van werkplannen) en uitvoering (aansturen van de uitvoering) van
onderhoud en herstel van historisch groen.
Deze cursus is bij uitstek geschikt voor
medewerkers van hoveniersbedrijven die nu
al betrokken zijn bij ons groene erfgoed, of
zich daarop willen richten. Ook aan
tuinbazen en beheerders van historische
tuinen en parken heeft de cursus veel te
bieden.

Data en tijden

Opzet en werkwijze
Elk cursusonderdeel begint met een stuk
theorie. Daarna besteden we veel aandacht
aan hoe je die theoretische kennis inzet in
de praktijk; bij voorbereiding en uitvoering
van onderhoud, herstel en renovatie van
historisch groen. We doen dit door zoveel
mogelijk onderdelen te laten plaatsvinden
op een historische aanleg. We werken dus
met praktijksituaties op inspirerende
locaties. Van de deelnemers verwachten we
een actieve houding, want door te ervaren
en te doen leer je optimaal. Zo ben je na de
cursus in staat het geleerde in je eigen
beroepspraktijk toe te passen.

Koningsweg 3a
6816 TD
Arnhem (Schaarsbergen)

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten
van 09.00 tot 17.00 uur. In 2018 zijn er twee
cursussen, te weten:
Voorjaar cursus: woensdag 7 maart, 21
maart, 4 april en 18 april.
Najaar cursus: woensdag 12 september,
26 september, 10 oktober en 31 oktober

Toelating
Voor deze cursus dien je een MBO+ werken denkniveau en ervaring in de
groensector te hebben.
tel: 026-4421306 (tijdens activiteiten)
www.geldersrestauratiecentrum.nl
info@geldersrestauratiecentrum.nl

Kosten
De kosten bedragen € 1550,- excl. BTW,
inclusief lesmateriaal, excursies en catering.
Deelnemers die onder de Hoveniers-CAO
vallen kunnen de cursuskosten (mogelijk)
gesubsidieerd krijgen door Colland (tot
75%). Je kunt je aanvraag hiervoor indienen
bij https://www.colland-administratie.nl

Programma
Het programma bestaat uit de volgende
onderdelen:
Historische tuinstijlen, ontwikkelingsgeschiedenis (historische lagen).

•
•
•

Certificaat
Na voldoende deelname, inzet en betrokkenheid ontvangt iedere deelnemer een
certificaat van het Gelders Restauratie
Centrum.

Uitleg van de meest voorkomende
historische tuinstijlen
Herkennen van tuinstijlen onder begeleiding van de docent
Zelf herkennen van tuinstijlen in een
praktijksituatie

Beheerplan/beheervisie

•
•
•

Historische opname en waardering van
tuin en park
Omzetten in een visie en aanpak, met in
achtneming van de Restauratieladder,
wet- en regelgeving, etc.
Werken in situaties met en zonder
beheerplan

Opstellen van een werkplan

•
•
•
•

Vertalen van visie naar praktijk
Korte en lange termijn
Methoden, (plant)materialen, etc.
Verantwoording keuzes en dilemma’s

Eisen aan de uitvoering

•
•
•

•
•

Richtlijnen en voorschriften
Documenteren
Uitvoeringsmethoden en -technieken
Onverwachte zaken; hoe hiermee om te
gaan
Planning en communicatie

Docenten
De docenten zijn zeer deskundig op het
terrein van onderhoud, herstel en renovatie
van historische tuinen en parken. Zij zijn
allen werkzaam in de dagelijkse praktijk van
het groene erfgoed:
• Ronald van Immerseel
(Stichting In Arcadië)
• Ruurd van Donkelaar
(Ruurd van Donkelaar Groenadvies)
• Klaas de Boer
(Historisch Groen Beheer)
• Kees Beelaerts van Blokland
(Beelaerts Historisch Groen)
De cursus staat onder leiding van
Jos Nij Bijvank.

Aanmelding
Je kunt je inschrijfformulier downloaden op
http://www.geldersrestauratiecentrum.nl
Stuur dit ingevuld aan:
Gelders Restauratie Centrum,
Gildenstraat 27,
7005 BL Doetinchem
of stuur een ondertekende scan aan:

info@geldersrestauratiecentrum.nl
Locatie
Het Gelders Restauratie Centrum, gevestigd
in Arnhem, is de basis. De cursus zal zoveel
mogelijk bij verschillende historische tuinen
en parken in Gelderland verzorgd worden.

www.geldersrestauratiecentrum.nl

Partners
Deze cursus is ontstaan door een
samenwerking tussen het Gelders
Restauratie Centrum, de provincie
Gelderland en de Vereniging van
Erfgoedhoveniers.

info@geldersrestauratiecentrum.nl

