
 
 

 

Programma 
 

Ontwerpatelier ‘Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg’ 

 
19 april 2007 

9.00 – 18.00 uur 

Hotel De Wageningse Berg, Wageningen 
 

Thema: Cultuurhistorie van de toekomst in bossen. 

 

Ontwerpopdracht: Ontwerp een nieuw aan te leggen bos waarbij kunst de cultuurhistorie van de 

toekomst vormt en waarbij onder meer bossen en bomen als schildersgereedschap worden gebruikt. 

 

 

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 Michiel den Ruijter, landschapsarchitect en docent Hogeschool 

Larenstein 

De integratie van beeldende kunst in landschappen en bossen 

 

10.15 uur Inleiding door Michel Lafaille, tuin- en landschapsontwerper, fotograaf en schrijver 

Het gebruik van bos en bomen als schildersgereedschap in landschapsontwerpen en 

bebossingsplannen 

 

11.00 uur Wandelexcursie door het Arboretum Belmonte onder leiding van Wilbert 

Hetterscheid, directeur Botanische Tuinen van Wageningen UR 

 

12.30 uur Lunch 

 

13.30 uur Start ontwerpsessie 

Uitwerken ideeën en ontwerpen voor nieuw aan te leggen bosgebied door deelnemers 

(in ca. 3 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, Congres en partycentrum De Wageningse Berg 

Generaal Foulkesweg 96 

6703 DS Wageningen 

Tel: +31 (0)317-495911 

www.wageningseberg.com 

 

Auto 
Vanuit het Noorden  

Vanuit richting Arnhem/Apeldoorn A50, neem afslag 19 Renkum/Wageningen. Volg daarna de 

borden naar Wageningen, sla vervolgens linksaf op de rotonde, sla na 50 meter linksaf en u rijdt de 

Wageningse Berg oprit op. 

 

Vanuit het Zuiden  

Vanuit de richting `s Hertogenbosch A50. Neem afslag 19 Renkum/Wageningen. Volg daarna de 

borden naar Wageningen, sla vervolgens linksaf op de rotonde. Sla na 50 meter linksaf en u rijdt de 

Wageningse Berg oprit op. 

 

Vanuit het Oosten  

Vanuit richting Arnhem/Apeldoorn A50, neem afslag 19 Renkum/Wageningen. Volg daarna de 

borden naar Wageningen, sla vervolgens linksaf op de rotonde, sla na 50 meter linksaf en u rijdt de 

Wageningse Berg oprit op. 

 

Vanuit het Westen  

Vanuit de richting Utrecht A12. Neem afslag 24 Wageningen, sla vervolgens linksaf op de Dr. W. 

Dreeslaan. Rijdt vervolgens rechtdoor tot de vierde stoplichten. Ga dan linksaf richting Renkum en sla 

rechtsaf bij de rotonde. Sla na 50 meter linksaf en u rijdt de Wageningse Berg oprit op. 

 

 

 

Openbaar vervoer 
Vanaf NS station Arnhem: Bus 50 of 86 (richting Wageningen) 

Vanaf NS station Ede-Wageningen: Bus 86 (richting Arnhem) 

 

Voor alle lijnen geldt halte "De Wageningse Berg" 

Taxi reisduur vanaf NS station Ede-Wageningen ongeveer 15 minuten 

 

Voor meer reisinformatie kunt u terecht op: www.9292ov.nl. 


