
WOONLANDSCHAP
SYMPOSIUM

DINSDAG 12 SEPT
8.00 - 17.00 UUR

HET VOLGENDE

LANDGOED KLEINE VENNEP
HOOFDWEG 1041- NIEUW VENNEP
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OCHTENDPROGRAMMA 
8.00 – 12.00 uur
Het ochtendprogramma start met een busexcursie en 
ontbijt vanaf locatie Landgoed Kleine Vennep, langs 
Wickevoort | AM, met rondleiding door Bram Breedveld 
(Landlab), Frank Vonk (AM Concepts) en Geer Karman 
(Projectontwikkelaar) naar vof Tudorpark | Ymere en 
Dura Vermeer, door Martine van Vliet (landschapsar-
chitect), Fred Kaaij (vml stadarchitect HM), Roy van 
Lieshout (Dura Vermeer) en Marjolein Hofstede (Project-
ontwikkelaar)

10.15 -10.30 retour, extra inloop en koffie 

• 10.30 Reflectie op de excursie door Jaap Jan  
 Berg en opstap naar opvattingen van de markt 
 partijen
• 10.50 -11.50 Namens BPD presenteren Frans  
 Holleman (directeur BPD gebiedsontwikkeling)  
 en Steven Delva (landschapsarchitect) de visie  
 van nu en de opgave van de toekomst. Met  
 ruimte voor interactie met de zaal, AM en Ymere,  
 Dura Vermeer.
• De opgave, het perspectief op de tijd, de visie op  
 het landschap en wonen vanuit de veranderende  
 rol van actoren krijgen uitgebreid aandacht door  
 presentaties, dialoog en kritische reflectie tot  
 slot.

11.50 – 12.00  Ruimte voor laatste vragen en opmerkingen

12.00-12.45 Lunch 

MIDDAGPROGRAMMA
12.45 – 17.00 uur
• 12.45-14.00 Een vervolg op de vraagstelling met   
 Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Hol 
 land en Metropoolregio Amsterdam. Vanuit   
 actualiteiten en urgentie worden op zowel regio-
 naal/provinciaal en stedelijk niveau de visies   
 over het landschap besproken als context voor   
 woonontwikkeling en vice versa.

Met de volgende sprekers: Charlotte Hilbrand (woning-
bouwafspraken MRA), Marco Broekman (groenstructuur 
MRDH), Joe van der Veen (voorbeeldproject Almere) en 
Martin Verwoest (voorbeeldproject Leiden).

• 14.00-14.45 Werksessie gericht op ruimte voor   
 uitwisseling: vanuit concrete voorbeeldprojecten  
 met een stelling terug naar het debat.
• 15.00 Inventarisatie uitkomsten werksessie
 met concrete vragen naar het vervolggesprek   
 waarbij deelnemers Interdepartementaal Ont  
 werp Platform (IOP) aansluiten.
• 15.30 Chroniqueur Fred Feddes spreekt als op-  
 stap naar het gesprek zijn bevindingen    
 van de dag uit. 
• Reflectief gesprek met de zaal o.l.v. Michiel van   
 Dongen (ontwerper Atelier X IenM) en    
 Paul Gerretsen met de zaal en Harm Veenenbos   
 (landschaparchitect), Jandirk Hoekstra    
 (landschapsarchitect en PARK), Leo Pols (PBL).
• Tot slot reflecteert Emiel Reiding (Directeur Na-
 tionale Omgevingsvisie) over de rol van  
 Rijksoverheid t.a.v. wonen en landschap en de   
 relatie m.b.t. de Nationale Omgevingsvisie.

17.00 – 18.00 Borrel

Hoe gaan we om met de noodzaak het unieke Neder-
landse landschap te koesteren en wat is de verstede-
lijkingsopgave van morgen? Op 12 september komen 
marktpartijen, ontwerpers, beleidsmakers, bestuurders, 
ondernemers, planologen, economen en sociologen bij 
elkaar om hierover van gedachte te wisselen. 

Over-all regie en gespreksleiding
Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)

Side kick
Jaap Jan Berg (onafhankelijk curator en publicist)
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