
DE TOEKOMST VAN ERFGOED 
IN DE ZUIDERWATERLINIE

De Zuiderwaterlinie maakt met een landschapslaboratorium deel uit 

van de Landschapstriënnale 2021. Het thema van het laboratorium 

is: erfgoed als inspiratiebron voor gebiedsontwikkeling. Studenten 

van verschillende opleidingen landschapsarchitectuur hebben 

uiteenlopende plannen gemaakt waarin zij de toekomst van bepaalde 

locaties in de Zuiderwaterlinie verbeelden. Deze toekomstbeelden zijn 

een inspiratie geweest voor de kunstwerken die in Heusden getoond 

worden.

Op 20 april 2021 staat het landschapslaboratorium van de 

Zuiderwaterlinie in de schijnwerpers en laten de kunstenaars en 

studenten de toekomst van erfgoed zien.

Welkomstwoord door dagvoorzitter Henk Schol

Webinar ‘Participatie in erfgoedtransformaties: kans of 
noodzaak?’ over de rol van erfgoed in participatie van 
landschappelijke opgaven

Introductie door Gerdy Verschuure-Stuip, TU Delft.

Participatie in ruimtelijke ordening door Berthe Jongejan en Michaela 
Hanssen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ontwerp als onderzoeksmethode voor bewonerswaardering  door Joost 
Tennekes en Like Bijlsma, Planbureau voor de Leefomgeving.

Studenten ontwerp workshops als tool voor participatie door Marlies 
Brinkhuijsen, Wageningen University & Research, en Gerdy Verschuure-
Stuip, TU Delft. 

Q&A met diverse sprekers, betrokkenen en deelnemers waaronder 
gemeente Den Bosch en gemeente Breda.

Buitenexpositie  
‘Landkunst op de Zuiderwaterlinie’

Hermelinde van Xanten, Kunstloc, over hoe hedendaagse kunst erfgoed 
tot leven brengt.

Anne-Wil Maris, regisseur a.i. Zuiderwaterlinie, over de Zuiderwaterlinie 
als inspiratiebron.

Opening door Willemijn van Hees, Burgemeester Heusden, en Eric de 
Bie, Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant.

Tien jonge kunstenaars ontwierpen, op uitnodiging van de Alliantie 
Zuiderwaterlinie, Kunstloc, Staatsbosbeheer en gemeente Heusden, 10 
buitenkunstwerken geïnspireerd op het verhaal van de Zuiderwaterlinie 
in het algemeen en Heusden in het bijzonder. Met het accent op 
landschappelijke opgaven en toekomstige ontwikkelingen wordt de 
Zuiderwaterlinie verbeeld. De toekomstbeelden uit de studentenateliers 
zijn een inspiratiebron geweest voor de kunstwerken. Het is de 
vierde keer dat een landkunstproject plaatsvindt op een locatie in de 
Zuiderwaterlinie. 

Start landelijke programma met  
online trialoog vanaf de Platte Kar

Moderator Saskia van Stien gaat in gesprek met Simon van Soolingen, 
ontwerper, en Jon van Rooijen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  

Meld je aan voor het gratis 
online middagprogramma 
van 20 april. 

SCAN DE QR-CODEhttps://bit.ly/3wyIJ5F

Landschapslaboratorium Zuiderwaterlinie is mogelijk gemaakt door de enthousiaste inzet van de studenten en docenten van Van Hall-Larenstein, HAS ’s-Hertogenbosch -  

Landschap, Wageningen University & Research - Landschapsarchitectuur & planning, Vrije Universiteit Amsterdam - Erfgoedstudies, HAS - Geovisualisatie, Academie 

van Bouwkunst, Willem de Kooning Academie, Breda University of Applied Sciences - Built Environment, Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw, 

Samenwerkingsverband Leiden-Delft-Erasmus - Heritage, TU Delft - Landschapsarchitectuur, Leiden Applied Archeology, Staatsbosbeheer en Kunstloc in samenwerking  

met de Alliantie Zuiderwaterlinie.

Digitale inloop met inspirerende beelden en dialogen 
over de verbeeldingskracht van erfgoed en kunst voor 
ruimtelijke ontwikkeling

Toerisme & Economie.  
Aileen Kok-Van Limbeek, Regionaal Bureau voor Toerisme, in gesprek 
met Wouter van der Giessen, kunstenaar.

Landschap & Natuur.  
Henri Swinkels, Kunstloc, in gesprek met Floor Snels, kunstenaar.

Water. 
Ernest de Groot, loco Dijkgraaf Waterschap Aa en Maas, in gesprek met 
Annelieke Rovers, kunstenaar.

Aanmelden

Heusden - Dijkenstelsel

Dinsdag 20 april

14:00

14:30

14:50

16:00

17:00

https://bit.ly/3dDOWVb

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-zuiderwaterlinie-erfgoed-als-inspiratiebron-voor-gebiedsontwikkeling-146957378475
https://www.zuiderwaterlinie.nl/1linie/landschapstriennale-2021/resultaten-studentenateliers-zuiderwaterlinie-landschapslaboratorium
https://www.zuiderwaterlinie.nl/1linie/landschapstriennale-2021/resultaten-studentenateliers-zuiderwaterlinie-landschapslaboratorium
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-zuiderwaterlinie-erfgoed-als-inspiratiebron-voor-gebiedsontwikkeling-146957378475 
https://bit.ly/3dDOWVb

