
 

 

 

 

 

 

Cursus Cultuurlandschappen van Midden-Limburg 
Congrescentrum De Oolderhof, Broekstraat 35, 6049 CJ Herten-Roermond 

Let op: werktitels!! 
Opbouw van het landschap – woensdag 3 november 2021 
10.00 –  10.30 uur Ontvangst & registratie met koffie en thee  

10.35 – 10.45 uur Opening door Geert Gabriëls, Gedeputeerde natuur, milieu en erfgoed - Provincie Limburg 

10.50 – 11.35 uur De landschapsbiografie: achtergronden, aanpak en organisatie  – Theo Spek, Hoogleraar Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen 

11.40 – 12.25 uur De aardkundige landschappen van Midden-Limburg  – Rob Paulussen, Geo-archeoloog, ArcheoPro 

12.30 – 13.25 uur  Lunch 

13.30 – 14.15 uur  Prehistorisch landschappen van Midden-Limburg – Eelco Rensink, Archeoloog, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

14.20 – 15.05 uur Historische landschappen van Midden-Limburg  – Har Kuijpers, Beleidsmedewerker Cultuurhistorie, Provincie Noord-Brabant 

15.05 – 15.15 uur  

15.15 – 17.45 uur Ontwerppracticum met Terry van Dijk en Theo Spek (groep A) Veldpracticum met Henk van Blerck (groep B)  
Ontwerppracticum waarin ruimtelijk beleid, landschappelijke kwaliteiten, grote 
ontwikkelingen en conceptueel denken aan de orde komen. In het practicum komen de 
grote onderwerpen van het ruimtelijk beleid aan de orde. Zelf aan de slag!  
Terry van Dijk, UHD Planning en Ontwerp, Rijksuniversiteit Groningen 

Jonge landschappen zijn vaak minder geliefd. Maak kennis met het verhaal en de 
onverwachte schoonheid van heideontginningen en ruilverkavelingen. Kijk mee met 
Henk! 
Henk van Blerck, Schokland en water - landschap, ontwerp, beeld en verhaal 

17.45 – 18.00 uur Pauze 

18.00 – 19.40 uur Diner 

 
Avondprogramma: Kenniscafé Het eigen landschap – woensdag 3 november 2022 
19.45 – 21.30 uur Actuele vraagstukken uit de praktijk. Presentaties voor en door deelnemers. Moderator: Henk van Blerck 

  

Thema’s en actuele vraagstukken – donderdag 4 november 2021 
9.00  –  9.30  uur Inloop met koffie en thee 

9.30  –  10.25 uur  Landschap als natuurlijk kapitaal – Midden Limburg, Rixt de Jong, CBS  + discussie en vragen (ovb)                                             

10.25 – 10.40 uur Pauze 

10.40  – 11.45 uur Water in balans – uitgenodigd (+ discussie en vragen) (ovb) 

11.45  - 12.35 uur Natuurlijk Waterbeheer – Hettie Meertens,  ARK (+ discussie en vragen) 

12.35  – 13.30 uur  Lunch 

13.30  – 14.25 uur Klooster en kloostertuin, religieus groen erfgoed – Kees van Dam, SB4-Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen + discussie en vragen 

14.25 – 15.15 uur Nationale Parken Nieuwe Stijl – Jori Wolf, Programmaleider Nationale Parken                

15.15  – 15.25 uur   

15.25 – 18.005 uur Ontwerppracticum met Terry van Dijk en Theo Spek (groep B) Veldpracticum met Henk van Blerck (groep A) 

 Ontwerppracticum waarin ruimtelijk beleid, landschappelijke kwaliteiten, grote 
ontwikkelingen en conceptueel denken aan de orde komen. In het practicum komen de 
grote onderwerpen van het ruimtelijk beleid aan de orde. Zelf aan de slag!  

Jonge landschappen zijn vaak minder geliefd. Maak kennis met het verhaal en de 
onverwachte schoonheid van heideontginningen en ruilverkavelingen. Kijk mee met 
Henk! 
 

18.00  – 18.30 uur Afsluiting cursusdeel 1.  Uitreiking Bewijs van deelname & borrel 

 

Excursiedag – Lente - eind april  2022 
9.00 – 16.30 uur Excursie –  Zeven gemeenten - zeven landschappen -  Iedere gemeente wijst één locatie aan - op basis van gekozen locaties wordt het excursieprogramma samengesteld. 

  


