Programma
Ontwerpatelier ‘Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg’
17 april 2007
9.00 – 18.00 uur
Hotel Emmen, Nieuw Amsterdam
Thema: Nieuwe Landgoederen: lokale cultuurhistorie in nieuwe bossen.
Ontwerpopdracht: Ontwerp een nieuw bos, waarbij de identiteit van het landschap/perceel tot z’n recht
komt en waarin in het gebied aanwezige cultuurhistorische elementen worden verwerkt.

9.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

9.15 uur

Opening door dagvoorzitter Patrick Jansen, directeur Stichting Probos
Uitleg over het project ‘Cultuurhistorie als inspiratiebron bij Bosaanleg’ en de
ontwerpateliers

9.30 uur

Inleiding door Berno Strootman, directeur Strootman Landschapsarchitecten
Het belang van behoud van cultuurhistorie en de identiteit van het landschap en het
integreren van identiteit en cultuurhistorie in bosontwerpen

10.15 uur

Inleiding door Michel Gerding, provinciaal historicus bij Drents Plateau
De cultuurhistorie van het landschap in en rondom Erica

11.00 uur

Excursie naar nieuw aan te leggen bos in Erica
Toelichting door Wytze Meinema, bedrijfsleider Familie Hospers
Toelichting op bedrijf familie Hospers en plannen voor bosaanleg

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Start ontwerpsessie
Uitwerken ideeën en ontwerpen voor bosgebied familie Hospers door deelnemers
(in ca. 4 groepen)

16.00 uur

Afronden ontwerpsessie en presentatie resultaten
Elke groep presenteert kort haar ideeën/ontwerpen voor het nieuw aan te leggen
bosgebied.

17.00 uur

Discussie over gepresenteerde ontwerpen en ideeën o.l.v. dagvoorzitter
Korte discussie met inleiders, Stichting Probos, Het Geldersch Landschap en de
deelnemers

17.30 uur

Afsluiting door dagvoorzitter met aansluitend borrel

18.00 uur

Einde

Het project wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het
Stimuleringsfonds voor Architectuur

Routebeschrijving
Hotel Emmen
Verlengde Herendijk 50
7833 JD Nieuw Amsterdam
Tel: +31 (0)591-571800
microsite.emmen.valk.com

Auto
Vanuit de richting Zwolle:
Volg de A28 in de richting Hoogeveen. Bij knooppunt Hoogeveen gaat u verder in de richting
Hoogeveen-Oost/Emmen/Meppen (D). De A37 gaat bij knooppunt holsloot over in de N37/E233. Hier
Meppen (D) blijven volgen. Vooral niet richting Emmen volgen! Op de N37 neemt u naar 5,7 km de
afslag Emmen/Erica/Schoonebeek (hectometerpaaltje 28,2). Vervolgens slaat u links af en neemt u de
eerste weg rechts (Verlengde Herendijk) richting de Rietplas/Parc Sandur. Aan uw rechterhand ziet u
Van der Valk Hotel Emmen.
Vanuit de richting Groningen:
Volg de A28 in de richting Hoogeveen. Bij knooppunt Hoogeveen gaat u verder in de richting
Emmen. Verder: zie boven.
Vanuit de richting Emmen:
Volg de Hondsrugweg richting wijk Bargeres. Sla bij de stoplichten rechtsaf de Ermerweg op. Op de
Ermerweg (kijk uit voor de flitspalen) na 1510 m. links afslaan de Nieuw-Amsterdamsestraat op
(wederom flitspalen) richting Nieuw-Amsterdam. Vervolgens na 4940 m. links afslaan (Verlengde
Herendijk)in de richting Rietplas/Parc Sandur. Aan uw rechterhand ziet u Van der Valk Hotel Emmen.
Vanuit Duitsland:
Vanaf Meppen, de N37 op. Na Klazienaveen, afslag : Nieuw-Amsterdam.

Openbaar vervoer
Indien u hotel Emmen wilt bereiken met het openbaar vervoer, kunt u het beste reizen via de
treinstations Emmen of Hoogeveen. Hier kunt u de bus (Arriva qliner 327) nemen richting de A37
Nieuw Amsterdamsestraat in Emmen. Vanaf hier is het nog ca. 11 minuten lopen.
Voor meer reisinformatie kunt u terecht op: www.9292ov.nl.

