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Architectonische kwaliteit en zorg voor de natuurlijke
omgeving ontstaan alleen vanuit bezieling en betrokkenheid.
Dat geldt zowel voor opdrachtgevers, bestuurders, ontwerpers,
bouwers als voor gebruikers.
Deze bezieling en betrokkenheid staan echter vaak onder druk
door regelgeving, het streven naar financieel rendement en
technocratisch denken. Hoewel dit wezenlijke aspecten zijn,
leiden deze nog niet tot een duurzame leefomgeving waarin
mensen met plezier kunnen leven. Daarvoor is visie nodig en
de durf om de grote ecologische en sociale vragen van onze
tijd aan te pakken.

Welke visie op mens en natuur leggen wij aan onze omgeving
ten grondslag? Door welke idealen en beelden worden wij
daarbij bezield? Welke weerstanden komen wij tegen als wij
deze extra kwaliteit willen realiseren en wat levert dit uiteinde-
lijk aan meerwaarde op?
Op deze vragen zal door een aantal gerenommeerde sprekers
vanuit hun praktijkervaring worden ingegaan. Aan de orde
komen daarbij zowel gerealiseerde gebouwen en stedenbouw-
kundige ontwerpen als actuele plannen in ontwikkeling.
Aanleiding voor het symposium is het plan van de gemeente
Hoogeveen om met het project ‘De zeven eilanden’ particu-
liere opdrachtgevers de ruimte te bieden hun droomhuis te
bouwen onder organische architectuur.

Inspirerende sprekers
Tijdens het symposium komen mensen aan het woord die zich allen vanuit hartstocht
met bouwen bezighouden. Mensen die in architectuur en stedenbouw een meer-
waarde willen creëren voor mens en natuur, elk vanuit hun eigen positie en achter-
grond.
In de afsluitende forumdiscussie krijgen sprekers en deelnemers de gelegenheid hun
inzichten te delen en te bespreken. Dit gebeurt onder leiding van Prof. Ir. Pieter van
der Ree, samensteller van de tentoonstelling ‘Organische Architectuur, mens en na-
tuur als inspiratie voor het bouwen’.
Deze tentoonstelling is op de dag van het symposium van 11.00 - 18.30 uur te be-
zichtigen in het voormalige Glasmuseum waar het symposium plaatsvindt.
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Programma donderdag 8 mei 2008

13.00 inschrijving

13.30 – 13.45 Opening
Pieter van der Ree: hoogleraar organische architectuur, samensteller
van de tentoonstelling ‘Organische Architectuur’ en voorzitter van de
Stichting Mens & Architectuur

13.45 – 14.15 Méér dan bouwen
Mijnard Scheers: voormalig directielid van de Gasunie, bouwheer
van het hoofdkantoor van de Gasunie in Groningen en museum
‘De Buitenplaats’ in Eelde en voorzitter van Stichting Woonhuis-
monument

14.15 – 14.45 Leven in een natuurlijke caleidoscoop
Max van Huut: architectenbureau Alberts en Van Huut: ontwerpers
van onder andere Gasunie-hoofdkantoor Groningen, museum ‘De
Buitenplaats’ in Eelde en het plan ‘De zeven eilanden’ in Hoogeveen

14.45 – 15.15 De ontwikkeling van een duurzame, landelijke voorbeeldwijk als
- internationale - inspiratiebron
Marleen Kaptein: initiatiefnemer van de wijk EVA Lanxmeer in
Culemborg, oprichter kennisplatform Stichting EVA

15.15 – 15.45 Theepauze

15.45 – 16.15 ‘Cradle-to-Cradle’-ontwikkeling van de regio Noord-Limburg
(onder andere Floriade 2012)
Dick Thesing: manager marketing, PR en produktontwikkeling Kamer
van Koophandel Limburg

16.15 – 16.45 ‘‘De structuur van het geluk”: een eigenzinnige visie op stedenbouw
Paul Dijkman: architect, adviseur en publicist

16.45 – 17.15 Forum-discussie onder leiding van Pieter van der Ree

17.15 – 18.00 Borrel



Informatie

Locatie: voormalig Glasmuseum - Brinkstraat 5 - Hoogeveen

Nabij NS station Hoogeveen, ruime parkeergelegenheid op

het Mauritsplein achter het museum

Tijd: donderdag 8 mei:

Inschrijving symposium: 13.00 uur

Symposium-programma: 13.30 - 17.15 uur

Tentoonstelling open: 11.00 tot 18.30 uur

Kosten: € 60,–, studenten € 20,– (beide incl. BTW):

inclusief bezoek tentoonstelling ‘Organische Architectuur’

op de dag van het symposium op dezelfde locatie

Aanmelding: aanmeldingsformulier via

www.expo.organische-architectuur.org
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Zie ook:

www.dezeveneilanden.nl

www.hartstochtinhoogeveen.nl

www.mensenarchitectuur.nl

Dit symposium is een initiatief van Stichting Mens en Architectuur en maakt

samen met de tentoonstelling deel uit van het culturele jaarprogramma

‘Hartstocht in Hoogeveen’: Hoogeveen culturele gemeente van Drenthe voor het

seizoen 2007-2008.


