
Datum
Donderdag 4 november 2010

Tijd
Van 10.30 tot 17.30 uur inclusief lunch. Borrel vanaf 16.30 uur.

Locatie en adres
Kasteel Nienoord 
Nienoord 2
9351 AC  Leek
Website: www.kasteelnienoord.nl

Rode draad
De aandacht voor de kwaliteit van het landschap houdt ons dagelijks bezig. Hoe gaan we om met de 
spanning tussen behoud en vernieuwing in het zoeken naar ruimtelijke kwaliteit? Wie heeft hierin welke rol 
en hoe liggen de verantwoordelijkheden?

Tijdens het symposium verkennen we elkaars standpunten en gaan we met elkaar in gesprek. Verschillende 
sprekers zullen vanuit hun achtergrond of beroep hun visie geven en een standpunt innemen. Daarnaast 
geven diverse aansprekende personen hun kijk op ruimtelijke kwaliteit door middel van een filmische 
bijdrage.

Dagvoorzitter *
Hanneke Kappen

Sprekers
Tom Bade
Directeur en oprichter van Triple E, een kenniscentrum gespecialiseerd in de relatie tussen natuur, economie 
en de beleving die daarbij een rol speelt. Heeft een originele kijk op de combinatie mens en natuur. Draagt 
vaak onorthodoxe oplossingen aan voor diverse vraagstukken. Kijk ook op www.tripleee.nl
 
Hilde Blank
Directeur van BVR, adviseurs ruimtelijke ontwikkeling. Heeft passie voor en grote kennis van het gehele 
vakgebied van de ruimtelijke ordening. Opereert als strategisch adviseur bij tal van projecten. 
Kijk ook op www.bvr.nl

Marieke Timmermans
Hoofd opleiding landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, toonaangevend 
landschapsarchitect en bevlogen docent. In haar visie betekent bouwen in het landschap niet bij voorbaat 
vernietiging van het landschap. Door anders te denken kan het zelfs een nieuwe ruimtelijke kwaliteit 
toevoegen. Kijk ook op www.academievanbouwkunst.nl

Wim Boetze
Ruimtelijk ontwerper bij Dienst Landelijk Gebied. Hij zal als afsluiting van de dag in een beeldreactie zijn 
visie op ruimtelijke kwaliteit presenteren.

*    =  In eerdere uitingen over dit symposium kon u lezen dat parlementair verslaggever Ferry Mingelen de dag zou 
voorzitten. Door de ontwikkelingen rondom de formatie heeft hij helaas afgezegd. Wij hebben in Hanneke 
Kappen een geweldige vervanger gevonden!

Zicht op ruimte, 
nieuwe krachten in een 
veranderend landschap

Programma
Het programma van de dag ziet er globaal als volgt uit:

Ochtend- 10:30 Ontvangst in het Koetshuys van Kasteel Nienoord
programma 11:00 Opening 
   Lezing Tom Bade
Lunch  12:15 “Walking lunch” buffet in Kasteel Nienoord
Middag- 13:30 Korte film
programma  Lezing Hilde Blank
   Korte film 
   Lezing Marieke Timmermans
Pauze  15:15 Korte pauze
   Korte film 
   Presentatie Wim Boetze 
Afsluiting 16:15 Slotwoord 
   Afsluiting met hapje en drankje 
   in Kasteel Nienoord


