Programma
Ontwerpatelier ‘Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg’
25 april 2007
9.00 – 18.00 uur
Restaurant De Woord, Winterswijk
Thema: Nieuwe landgoederen: regionale identiteit en cultuurhistorie in nieuwe bossen
Ontwerpopdracht: Ontwerp een nieuw bos, waarbij de identiteit van de regio 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 Luuk Keunen, promovendus Historische Geografie bij de leerstoel
Sociaalruimtelijk analyse van landgebruik, Wageningen Universiteit
De cultuurhistorie van het landschap en de bossen rondom Winterswijk: ontstaans- en
gebruiksgeschiedenis

10.00 uur

Excursie onder leiding van Luuk Keunen
Cultuurhistorie van het landschap en de bossen rondom Winterswijk: voorbeelden van
voormalige bossen en bosrelicten in het landschap

11.45 uur

Inleiding door Eric Luiten, landschapsarchitect en hoogleraar Cultuurhistorie en
Ontwerp op de leerstoel Belvedere, TU Delft
Het belang van behoud van cultuurhistorie en de identiteit van het landschap en het
integreren van identiteit en cultuurhistorie in bosontwerpen

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Start ontwerpsessie
Uitwerken ideeën en ontwerpen voor bosgebied in de omgeving van Winterswijk door
deelnemers (in ca. 5 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
Restaurant De Woord
Corleseweg 45
NL 7119 AA Winterswijk
Tel: +31 (0)543-513135
www.dewoord.nl

Auto
Vanaf Arnhem:
A12 Arnhem richting Oberhausen
Afslag Doetinchem/Enschede A18
A18 helemaal uitrijden, aan het eind rechtsaf
Volg de borden Varsseveld-Aalten-Winterswijk
Tussen Aalten en Winterswijk slaat u
bij de Meenkmolen linksaf richting Corle
Na ongeveer 2 Km vindt u ons aan uw rechterhand
Vanaf Zutphen:
Volg de borden Vorden-Ruurlo-Groenlo-Winterswijk
Vanaf Enschede:
Volg de borden Haaksbergen-Eibergen-Groenlo-Winterswijk
Vanaf Groenlo:
Neem in Winterswijk op de 1e rotonde
de 1e afslag (op 3 uur)
Volg de rondweg over de spoorwegovergang
Bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor (blijf op rondweg)
Neem bij de volgende rotonde
de 1e afslag (op 3 uur)
U rijdt nu op de weg richting Corle
Na ongeveer 3 Km vindt u ons aan uw linkerhand

Openbaar vervoer
Indien u Restaurant De Woord wilt bereiken met het openbaar vervoer, kunt u het beste reizen via
treinstation Winterswijk West. Vanaf hier is het nog ca. 15 minuten lopen naar de Corleseweg.
Voor meer reisinformatie kunt u terecht op: www.9292ov.nl.

