
MET INZET VAN DEBAT EN 

ONTWERPKRACHT ONDERZOEKEN WE 

DE RUIMTELIJKE UITDAGINGEN IN HET 

BUITENGEBIED VAN OOST-NEDERLAND

WAT IS 
JOUW VISIE?

MELD JE AAN!



 
Zie jij kansen 

en heb je ideeën 
over hoe we met de 

verschillende uitdagingen 
waar we in Nederland voor 
staan oplossingen kunnen 

aandragen bij het 
ontwikkelen van het 

buitengebied?

Wat vragen wij:
Vernieuwende ideeën en

ontwerpen voor de inrichting en de
ontwikkelingen van het buitengebied. We

kijken naar integrale oplossingen die ogenschijnlijk
tegenstrijdig lijken maar toch in voldoende balans

moeten zijn voor een volhoudbare samenleving.

Wat krijg je:
Sessies vol inspiratie en kennis met:

Francesco Veenstra - Rijksbouwmeester 
Shera van den Wittenboer - Adviseur Landschap en Erfgoed CRa

Peter Boelhouwer - Hoogleraar ‘Housing Systems TU Delft
Jeroen de Willigen - Creatief directeur De Zwarte Hond

Michael van Buuren - Ontwerpend onderzoeker en 
Landschapsarchitect WUR

We bieden de mogelijkheid om jouw ideeën over een 
duurzamere samenleving te toetsen en te publiceren

Hoe:
Inzending, presentatie en publicatie  

op 2 x A3-bladen.

PROGRAMMA

DONDERDAG 24 NOVEMBER  
16.00 tot 19.00 uur

inspiratie voor het ontwerpen
Pitches en visies van verschillende experts op het 

gebied van landbouw, natuur, wonen, stedenbouw 
& landschap en klimaat. Aansluitend een debat en de 

formulering van ontwerpstellingen.

DONDERDAG 26 JANUARI  
16.00 tot 19.00 uur 

beoordeling van de ontwerpen
Presentatie en beoordeling van de ingezonden ontwerpvoorstellen 
door de experts en de rijksbouwmeester. Aansluitend een reflectie 
op de resultaten en een vraaggesprek tussen deelnemers, experts 

en publiek.

Locatie: Parkgebouw Rijssen  
(Oosterhofweg 49, 7461 BT Rijssen) 

Inloop 15.45, start 16.00 uur

Bijdrage: €50 voor de twee sessies. Dit 
is inclusief 2 consumpties en een 

maaltijd op beide avonden. 

Meld je aan via: 

oosting@lokaal.bna.nl
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Shera van den Wittenboer - Adviseur Landschap en Erfgoed CRa
Shera van den Wittenboer houdt zich binnen het College van 
Rijksadviseurs bezig met alle landschappelijke thema’s en de grote 
ruimtelijke opgaven die op ons land afkomen. Daarnaast houdt zij zich op 
brede schaal bezig met de veranderende landbouw: van biobased teelten, 
agroforestry, multifunctionele landbouw, leveren van ecosysteemdiensten, 
landschapselementen en de noodzaak om landbouw en natuur te 
verweven, kringlooplandbouw en gebiedsgerichte aanpak.

Peter Boelhouwer - Hoogleraar ‘Housing Systems TU Delft
Boelhouwer is een veel geraadpleegde autoriteit op het gebied van de 

woningmarkt. Zijn onderzoek concentreert zich rond de parameters en 
de systemen  van de woningmarkt. In Nederland en daarbuiten. Welke 

uitdagingen spelen er? Hoe wordt hierop beleid gemaakt? Waardoor 
worden woningkeuzeprocessen bepaald? Welke hervormingen zijn 

nodig en welke kansen liggen hierin? En dan met name op de huidige, 
overspannen woningmarkt.

Jeroen de Willigen - Creatief directeur De Zwarte Hond
De Willigen is binnen De Zwarte Hond verantwoordelijk voor de projecten 
die zich op het snijvlak van architectuur, stedenbouw en landschap 
bevinden. Hij zet daarbij zijn ontwerpend vakmanschap in voor het 
oplossen van actuele maatschappelijke en economische vraagstukken.

Michael van Buuren - 
Ontwerpend onderzoeker en Landschapsarchitect WUR

Als landschapsontwerper van de ‘Environmental Science Group’ van de 
WUR werkt Michaël van Buuren aan geïntegreerde oplossingen voor de 
grote ruimtelijke opgaven van Nederland. Dit, vanuit de overtuiging dat 

klimaatverandering, duurzame agrarische productie, ontwikkeling van natuur, 
energietransitie en nieuwe, groene stedelijke concepten in samenhang 

ontwikkeld kunnen en moeten worden. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring in 
ontwerp en inrichting van de Nederlandse cultuurlandschappen.

Francesco Veenstra -  Rijksbouwmeester
Als Rijksbouwmeester is Francesco Veenstra lid en 

voorzitter van het College van Rijkadviseurs. Samen 
met de Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving 

Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis 
adviseert hij het Rijk over ruimtelijke kwaliteit en 

is hij het Toekomstatelier gestart: een langlopend 
ontwerpatelier om een gedeeld beeld te ontwikkelen 

van de strategische keuzes die nodig zijn voor een 
toekomstbestendig Nederland.
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