UITNODIGING
HET GROENSTE MUSEUM
VAN NEDERLAND
DE GROENE PRESENTATIE VAN HET
NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM
Vrijdagmiddag 5 november van 13.30-17.00 uur
Inloop vanaf 13.00 uur
Nederlands Openluchtmuseum
Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem
locatie Loods Goes
Graag nodig ik u uit voor een mini-symposium over de
groene presentatie van het Nederlands Openluchtmuseum,
ter gelegenheid van het afscheid van onze gewaardeerde
collega Leendert van Prooije. Leendert heeft zich bij herhaling
sterk gemaakt voor het groene verhaal van ons museum.
Het programma spitst zich toe op de vraag waarom het van
belang is om als Openluchtmuseum de interactie tussen mens
en natuur een vooraanstaande plek te geven en
bij onze bezoekers onder de aandacht
te brengen, en hoe we dat het beste
kunnen doen.
Ik hoop u op 5 november te mogen
begroeten!
Teus Eenkhoorn, directeur
PRO GRAMMA:
13.00 uur:

inloop met koffie en thee

13.30 uur:

	opening en welkom door directeur
Teus Eenkhoorn

13.40 uur:	vier korte lezingen
• De ‘groene presentatie’ moet expliciet in het
museumbeleid!
door drs. Leendert van Prooije, wetenschappelijk
medewerker Nederlands Openluchtmuseum, onlangs
gepensioneerd
• De gezonde effecten van groen in de leefomgeving
door prof.dr. Agnes van den Berg, bijzonder hoogleraar
Beleving en waardering natuur en landschap
(RU Groningen)
• Historische cultuurlandschappen van Nederland als
inspiratiebron voor het Openluchtmuseum
door prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar
Landschapsgeschiedenis en hoofd Kenniscentrum
Landschap (RU Groningen)
• Het erfgoed van bomen en struiken in het landschap
en hun betekenis voor openluchtmusea
door drs. Bert Maes, ecoloog, cultuurhistoricus en
specialist op het gebied van inheemse bomen en struiken
15.00 uur:

korte pauze

15.15 uur:	panelbespreking met de zaal onder leiding
van Hubert Slings
afsluiting en borrel
einde bijeenkomst
U kunt zich tot uiterlijk 29 oktober a.s. aanmelden via
aanmelding@openluchtmuseum.nl. Bij de placering
in Loods Goes worden de geldende
Corona-regels in acht genomen.
De locatie is rolstoel-toegankelijk.

Nederlands Openluchtmuseum
Hoeferlaan 4
6816 SG Arnhem

