
Tijdens de opening van de Internationale Triënnale Apeldoorn op 
11 juni 2008 trad Dansgroep Krisztina de Châtel op.

Spectaculaire opening
De Internationale Triënnale Apeldoorn werd op 11 
juni 2008 feestelijk geopend door Hare Majesteit 
Koningin Beatrix. Locatie was Radio Kootwijk. 
Curator van A Wider View, Eric Luiten en zakelijk 
leider Murk Vlietstra leidden Koningin Beatrix en
de burgemeester van Apeldoorn, de heer de Graaf 
rond op de A Wider View tentoonstelling.

11 juni t/m 27                
 september 2008

De tentoonstelling toonde het Europese cultuurlandschap en gaf 
inzicht in de dynamiek van de verschillende landschappen.

Inhoudelijke verslaglegging 
A Wider View on Cultural 
Landschape Challenges in Europe

Eric Luiten, leidde Hare Majesteit Koningin Beatrix en burge-
meester van Apeldoorn, de heer De Graaf rond op de A Wider 
View tentoonstelling.

Voor u ligt de inhoudelijke verslaglegging van project A Wider View, onderdeel van de Internatio-
nale Triënnale Apeldoorn 2008. We wensen u veel leesplezier.

Na een korte inleiding en overzicht van het programma dat A wider View deze zomer bood, wordt 
ingezoomd op de uitwerking van de tentoonstelling, de conferentie, summer university, bezoekers 
bezoekersaantallen, feitelijke gegevens, uitkomsten van de A Wider View manifestatie en toekomst van 
A Wider View. Afgesloten wordt met een overzicht van betrokkenen.
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van een internationaal publiek. Deze benadering 
is op initiatief van het rijk tot 2009 in ontwikkeling 
en is gericht op de vorming en implementatie van 
verbindende concepten tussen erfgoedbeheer en 
ruimtelijke transformatie op de schaalniveaus van 
dorp, stad, streek en regio. Curator van A Wider 
View is landschapsarchitect Professor Eric Lui-
ten, hoogleraar aan de Technische Universiteit te 
Delft. Producent van A Wider View is Projectbu-
reau Belvedere. Directie en uitvoering is in handen
van M Venturing BV.
 
De Internationale Triënnale Apeldoorn werd op 11
juni 2008 feestelijk geopend door Koningin Beatrix.
Locatie was Radio Kootwijk.
 

A Wider View 
Benadering

In In de zomer van 2008 zette de internationale 
manifestatie A Wider View het Europese 
cultuurlandschap op de agenda. In het kader van 
de Internationale Triënnale Apeldoorn plaatste 
A Wider View nationaal en internationaal erkende 
cultuurlandschappen met een onbetwiste histo-
rische betekenis in een dynamisch perspectief en 
bracht ze binnen het domein van ruimtelijk plan-
ning en ontwerp. Locatie was Radio Kootwijk, een 
monumentale groep gebouwen, temidden van de 
Hoge Veluwe.

De conferentie van A Wider View trok zo’n 400 internationale en 
nationale professionals op gebied van (cultuur)landschap.

De tentoonstelling is ontworpen door Opera Ontwerpers uit 
Amsterdam

De centrale vraag van A Wider View was hoe het 
eeuwenoude Europese cultuurlandschap een 
levend landschap kan blijven: hoe essentiële, 
historisch bepaalde kwaliteiten kunnen worden 
behouden en hoe tegelijkertijd actuele problemen,  
voortkomend uit onder meer klimaatverandering, 
verstedelijking, toerisme en ontvolking, kunnen 
worden opgelost en hoe kansen voor de toekomst 
kunnen worden benut.
In het bijzonder bracht de manifestatie de Neder-
landse Belvedere-benadering onder de aandacht



A Wider View
Programma

De Manifestatie A Wider View on Cultural Land-
scape Challenges in Europe bestond uit een 
conferentie, tentoonstelling, zomeruniversiteit en 
vakgesprekken. 

11 juni
Opening van de Internationale Triënnale 
Apeldoorn 2008 
Opening van A Wider View

16-18 juni
Conferentie 
‘A Wider View on Cultural Landscape Challenges 
in Europe’: Stand van zaken en internationale 
agenda

16 juni (avond)
Inauguratie van de tentoonstelling ‘European Cul-
tural Landscapes’ (voor genodigden en 
deelnemers van de conferentie)

20-29 juni
Zomer Universiteit

3, 10 en 17 september (avonden)
Vakgesprekken Locatie: Nettenfabriek Apeldoorn 
(naast het Centraal Station)

27 september
Slotmanifestatie & presentatie van de Radio Koot-
wijk Frequency



Tentoonstelling 
European 
Cultural Landscapes

De tentoonstelling European Cultural 
Landscapes vond plaats van 11 juni t/m 28 sep-
tember 2008 in het voormalig zendgebouw van 
Radio Kootwijk in Apeldoorn. De expositie toonde 
een beredeneerde selectie van 30 Europese 
cultuurlandschappen waarvan werd aangegeven 
in welke mate zij onderhevig zijn aan ruimtelijke 
dynamiek. 

In de tenstoonstelling European Cultural Land-
scapes wordt het tonen van de dynamiek van het 
landschap geïntegreerd met landschaparchitecto-
nische planvorming. 

A Wider View zette de verschillende benaderin-
gen ten aanzien van het cultuurlandschap naast 
elkaar: museaal, functioneel, objectief, instrumen-
teel et cetera. Zo werden de variaties in

Feitelijke gegevens tentoonstelling

Opdrachtgever Internationale Triënnale Apel-
doorn 2008 
Producent Stichting A Wider View
 
 
Samenstelling Eric Luiten en Cyane Conijn
Ontwerp Opera Ontwerpers Amsterdam
Constructie Bruns BV Bergeijk
Ondersteuning Projectbureau Belvedere Utrecht
De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door 
Stichting Internationale Triënnale Apeldoorn, 
Stimuleringsfonds voor Architectuur, Kadaster 

Gedurende alle activiteiten die in de zomermaanden in Radio 
Kootwijk georganiseerd werden diende de expositie als in-
houdelijk en visueel decor. Tijdens de conferentie van A Wider 
View bijvoorbeeld, kon aan de hand van voorbeelden die in de 
tentoonstelling getoond werden verder gediscussieeurd worden. 

zienswijzen, de aard van de ruimtelijke opgaven, 
de interpretaies van het landschap als identi-
teitsdrager en van de stand van het onderzoek 
getoond. De tentoonstelling heeft hiermee de 
Europese differentiatie in beeld gebracht.

De expositie ondersteunde primair de emanci-
patie van de landschaparchitectuur, zodat het 
beroepsveld in staat werd gesteld een min of 
meer compleet overzicht te krijgen van haar 
grotendeels nieuwe verantwoordelijkheden bij de 
begeleiding van landschapsontwikkeling in 
Europa. 

Op een tweede niveau bracht de tentoonstelling 
verwante beroepsgroepen (architecten, historici, 
sociologen, geografen, bestuurskundigen) en 
maatschappelijke organisaties (natuur- en land-
schapsbescherming, recreatie en toerisme) in 
staat zich een beeld te vormen van de aard 
van de dynamiek  in het Europese landschap. 
De verschillende beroepsgroepen werden ac-
tief bij elkaar gebracht tijdens de verschillende 
(meerdaagse en internationale) conferenties en 
symposia die tijdens de opstelling van de ten-
toonstelling in Radio Kootwijk plaatsvonden. 



Uitwerking van de doelstelling 
tentoonstelling

De tentoonstelling bestond uit zes tafels die elk 
een thema verbeelden. Per tafel / thema werden 
verschillende Europese landschappen getoond.

Per landschap werd voorts een vierluik ontwik-
keld: historische beelden, actuele situatie, 
ruimtelijke dynamiek en landschappelijke plan-
vorming en strategie waarmee de dynamiek en 
historische kwaliteiten samengebracht werden. 

1. Re-enacted Frontiers / Landscape and Memory
- Ypres Salient
- Nieuwe Hollandsche Waterlinie
- Limes
- Atlantik Wall
- Europe’s Green belt
2. Reinspired Pastorale / Landscape and Continuity
- Toscane
- Zuid-Limburg
- Hortobágy Puszta 
- Canal du Midi
- Clwydian Range and Llantilsilio Mountain
- Broads
- Albula en Bernina Spoorlijn
- Alto Douro
3. Revitalised Vernacular / Landscape and Tradition
- Sidensjö
- Cinque Terre
- Santo Stefano di Sessanio
- Paanajärvi
4. Recovered Wastelands / Landscape and Expolitation
- Salt pans van Seccovlje
- Rosia Montana
- Mijnen van Cornwall en West Devon
- Groene Metropolis en Zollverein
- Lausitz merenlandschap
5. Rejuvenated Monuments / Landscape and Imagination
- Siebenbürgen
- Gartenreich Dessau - Wörlitz
- Aranjuez
6. Redefines Wetlands / landscape and Intervention
- Waddenzee
- Beemster Polder 
- Schelde delta
- Wieringermeer

- Veneto

Zicht op de tafel van Reinspired Pastorale / 
Landscape and Continuity. De bezoeker kan om 
de tafel heen wandelen en vindt de landschappen 
tentoongesteld die behoorden bij dit thema. 

De tentoonstelling in aanbouw. 

Robert C. Zimmermann

De tentoonstelling toonde naast de genoemde 
landschappen de unieke fotocollectie van Robert 
C. Zimmermann. Zimmermann, een Candese 
Europese landschapskenner, trekt al jaren met de 
camera door het Europese cultuurlandschap. Hij 
legde de veranderingen in het landschap mini-
tieus vast. De fotoverzameling vormt hiermee een 
waardevol visueel document van de Europese 
dynamiek.



Eric Luiten, Curator of A Wider View, Landscape Architect, 
Professor Cultural History and Spatial Design Delft Univer-
sity of Technology, Faculty of Architecture
Michael Jones, Department of Geography, Norwegian Uni-
versity of Science and Technology, Trondheim, Norway
Brigitte Scholz, Internationale Bauausstellung (IBA) Furst-
Puckler-Land
Rita Micarelli, Politecnico di Milano and Atelier dei Paessag-
gio Mediterranei, Pescia Italy
Fred Schoorl, Director of The Netherlands Institute for Plan-
ning and Housing (Nirov)
Riccardo Priore, Director of the European Network of Local 
and Regional Authorities for the Implementation of the
European Landscape Convention
Peter Goodchild, Vice-President of the International
Scientific Committee on Cultural Landscapes
Frank Strolenberg, Director of Project Office Belvedere
Bas Pedroli, Landscape Ecologist, Alterra Research Center 
of Wageningen University
Pieter Uyttenhove, University of Gent Belgium, Faculty of 
Architecture and Urban Planning.
Hannes Palang, Senior Researcher, Tallinn University, The 
Estonian Institute of Humanities
Roland Tusch, Architect, Institut fur Architektur und Land-
schaft, Technische Universität Graz
Maartje van den Heuvel, Curator Prentenkabinet, Study and 
Documentation Centre for Photography (SDCF) University 
Library of Leiden

Kritsische Observers werden na elke voordracht aan de 
tand gevoeld. 
Paul Shepheard, Architect and Writer (UK)
Lisa Diedrich. Landscape Architect (DE)
Roel During, Researcher Allerra (NL)
Robert Zimmermann, Scientist (CAN)

Conferentie

A Wider View was in 2008 hét platform voor een 
kritische conferentie. Een driedaagse sessie op 
16, 17 en 18 juni werd gewijd aan de filosofische, 
sociaal-culturele, politieke en operationele as-
pecten bij het vaststellen van een ontwikkelings-
benadering voor erfgoed in Europese culturele 
landschappen.

De conferentie richtte zich op de stand van zaken 
wat cultuurlandschappen in Europa betreft. Een 
heel scala aan vragen over zaken zoals wetgev-
ing, ontwerp, ruimtelijke dynamiek en interpreta-
ties is aan de orde gekomen. Theorie en praktijk 
werden vergelijkend naast elkaar geplaatst. 
Daarnaast heeft de conferentie gezorgd voor de 
argumenten en elementen waarmee een interna-
tionale agenda voor culturele landschappen wat 
betreft beleidsvorming, onderzoek, praktijk, edu-
catie en voorlichting geformuleerd zal worden. De 
nadruk lag hierbij op de relatie tussen conserver-
ing en ontwikkeling.

Gasprekers en moderatoren van het 
A Wider View Conferentie Programma:

Bert van Meggelen, Director of MAAT-werk
Bureau for Urban Programs and Culture-based
Planning, Curator of the Triennale Apeldoorn
André van der Zande, Secretary General of the Ministry of 
Agriculture, Nature and Food Quality

De thematische middagen van de driedaagse conferen-
tie werden ingevuld in samenwerking met de volgende 
instituten en organisaties

Landscape & Leisure
Dirk Sijmons, the Government Advisor on Landscape,
Landscape & Leisure
Landscape & Urbanization
Van Hall Larenstein
Industrial Landscape
RACM - National Service for Archaeology, Cultural Land-
scape and Built Heritage
Military Landscape
Project Office Nieuwe Hollandse Waterlinie

Land Fragmentation versus Land Values 
Kadaster
Regional Authorities and the European Landscape Conven-
tion
Alterra 
Research Agenda
CLUE, Research Institute for the Heritage and
History of the Cultural Landscape and Urban
Environment
Cultural Landscape Valuation
RACM - National Service for Archaeology, Cultural Land-
scape and Built Heritage
Cultural Landscape and Policy
The Netherlands Institute for Heritage



Summer University

Van 21 juni tot en met 28 juni 2008 vond de 
zomeruniversiteit plaats voor vijftig interna-
tionale studenten landschapsarchitectuur en 
architectuurgeschiedenis in Radio Kootwijk, 
Apeldoorn. Aan de deelnemers werd gevraagd 
zich te concentreren op landschapbehoud en 
-ontwikkelingen en voorstellen te doen voor drie 
Nederlandse gebieden die de status van Unesco 
werelderfgoed genieten: het molenlandschap 
van Kinderdijk, de zeventiende-eeuwse Beem-
ster polder en het voormalige eiland Schokland. 
A Wider View werkte hiervoor samen met de drie 
instituten in Nederland die landschapsarchitec-
tuur op master niveau doceren. Universiteit Wa-
geningen landschapsarchitectuur concentreerde 
zich op de casus Kinderdijk. De Academie van 
Bouwkunst landschapsarchitectuur nam de 
opgave van Schokland op zich en de Technische 
Universiteit Delft landschapsarchitectuur con-
centreerde zich op de Beemster. Centraal stond 
de vraag hoe deze min of meer onaangetaste 
panorama’s behouden kunnen worden of ontwik-
keld in een context van voortgaande urbanisatie 
en industrialisatie, ontwikkelingen op het gebied 
van recreatie en toerisme, veranderingen in het 
agrarisch landschap en klimaatverandering. 

De zomeruniversiteit was een laboratorium waar 
geëxperimenteerd kon worden zonder beperkin-
gen als haalbaarheid en kosten. Dat weerhield 
de meeste studenten er niet van projecten af te 
leveren die behoorlijk realistisch waren. Als ware 
chirurgen zijn ze de landschappen te lijf gegaan. 
Zorgvuldig en geconcentreerd snijdend, op zoek 
naar de zere plekken van de landschappen. 
Maar ook naar het hart, de essentie. Het leverde 
weloverdachte plannen op. Op de laatste dag 
werden in het hoofdgebouw van Radio Kootwijk 
de plannen gepresenteerd. De Executive Coun-
cil van the International Federation of Landscape 
Architects bezocht de studenten en kreeg in de 
avond de ‘best cases’ gepresenteerd. 

Betrokken Universiteiten

Katholieke Universiteit Leuven
University of Ljubljana
TU Berlin
University of Greenwich, London
ETH Zurich
University of Natural Resources and Applied Life 
Sciences, Vienna 
SPbGASU (Saint Petersburg State University of 
Architecture) 
Estonian University of Life Sciences 
Technical University of Catalonia (Barcelona)
University of Porto 
University of Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD), Vila Real, Portugal
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mi-
marl, Bölümü
Swedish University of Agricultural Sciences, SLU 
(Alnarp) 
The Department of Architecture at the Helsinki 
University of Technology
UACG Sofia, Bulgarije
Wageningen University
Van Hall Larestein Velp
University of Groningen 
Technical University Delft
Academy of Architecture Amsterdam

Een van de cases van de Summer University was Kinderdijk.



Bezoekers

Het beoogde aantal bezoekers voor de tentoon-
stelling was 5.000-10.000. Uiteindelijk zijn er 
door de stichting Triennale maar liefst 40.000 
bezoekers geteld die de expositie bezocht heb-
ben.

De bezoekersstroom bestond uit professionals 
die in brede zin werken met landschap: 
landschapsarchitecten, ecologen, geografen, 
historici en bestuurders op gebied van ruimtelijke 
ordening, landschap en cultuur. Omdat in het 
gebouw verschillende Europese conferenties 
hebben plaatsgevonden is een gedeelte uit het 
publiek uit het buitenland afkomstig. 

Een grote stroom bezoekers kwam voor de com-
binatie gebouw+tentoonstelling. Voor het eerst 
namelijk, was het voormalig zendgebouw voor 
openbaar publiek geopend. Omdat A Wider View 
kantoor hield op Radio Kootwijk waren we getu-
ige van de vele bustoeristen en fietsers die de lo-
catie aandeden. Voor hen was de tentoonstelling 
soms een toevallige ontmoeting. Deze ontmoet-
ing was, de de reacties horende, zeer positief. 

Bezoekers gaven aan de benadering van be-
houd door beheer interessant te vinden, anderen 
verbaasden zich over het bestaan de discipline 
landschapsarchitectuur.

Dat het uiterlijk van een landschap samen-
hangt met het maken van (landschapsar-
chitectonische) keuzes was voor sommige 
bezoekers een ware eye-opener. 

Een andere belangrijke doelgroep van de 
tentoonstelling was de groep van Europese 
studenten landschapsarchitectuur en architec-
tuurhistorie die van 20 - 29 juni 2008 
de Zomer Universiteit van A Wider View 
bezochten. Met de expositie waren tientallen 
visueel aantrekkelijk getoonde voorbeelden 
voorhanden van verschil in dynamiek, verschil 
in aanpak en opgaven wat betreft het Eu-
ropese cultuurlandschap. Op de laatste dag 
van de Zomer Universiteit bezocht de Execu-
tive Council van de International Federation 
of Landscape Architectects (IFLA) de eindpre-
sentatie van de Zomer Universiteit die in het 
hoofdgebouw van Radio Kootwijk plaatsvond. 
Zodoende kon tevens deze internationale 
delegatie landschapsarchitecten de tentoon-
stelling bezichtigen. 

De tentoonstelling trok een (Europees) publiek van vakgenoten, 
alsmede freepublicity.

De toevallige voorbijganger

De studenten van de Summer University gebruikten thema’s 
uit de tentoonstelling als illustratiemateriaal van best practices 
bij uitleg van hun eigen voorstellen.



Afsluiting en toekomst 
A Wider View

A Wider View on Cultural Landscape Challenges 
in Europe sloot op zaterdag 27 september haar 
100 dagen programma af met de lancering van 
de Radio Kootwijk Frequency. Deze oproep om 
de kwaliteit van alle landschappen van Europa 
expliciet te ondersteunen werd aangeboden aan 
DG LNV mw. Anita Wouters namens Minister G. 
Verburg en Maguelonne Déjeant-Pons, hoofd 
Cultureel Erfgoed, Landschap en Ruimtelijke 
Ordening van de Raad van Europa. Zij heeft 
vervolgens het prestigieuze Council of Europe 
Cultural Event label (CECEL) aan de gemeente 
Apeldoorn aangeboden. De presentatie heeft 
plaatsgevonden is het voormalig zendgebouw 
Radio Kootwijk. Wederom was er gelegenheid de 
tentoonstelling te bezoeken.

De Radio Kootwijk Frequency is een oproep van 
organisatoren en deelnemers aan de internatio-
nale A Wider View conferentie van juni 2008 om 
de kwaliteit van alle landschappen van Europa 
expliciet te ondersteunen. 

Honderden professionals en studenten kwamen 
de afgelopen 100 dagen samen tijdens een in-
ternationale conferentie, zomeruniversiteit, ten-
toonstelling en vakgesprekken. Zij discussieerden 
over de waarde en betekenis van het Europese 
landschap, de ruimtelijke veranderingen en de 
strategieën hoe om te gaan met de ruimtelijke 
dynamiek. Uitkomsten van dit debat vormden 
de input voor de Radio Kootwijk Frequency en 
gelden als een nieuwe stap voor de toekomst. 
De boodschap is gericht aan de bewoners van 
Europa, de Raad van Europa, de Europese Unie, 
bestuurders op lokaal, regionaal, nationaal en 
Europees niveau, universiteiten, ontwerpinstituten 
en onderzoekscentra, NGO’s en bedrijven.

De Radio Kootwijk Frequency brengt een 
duidelijk signaal ten gehore over de 
toekomst van het Europese cultuurland-
schap: wat zijn de meest actuele thema’s 
en hoe ziet de agenda eruit voor de ko-
mende jaren? De Frequency maakt geen 
onderscheid tussen bijzondere en normale 
landschappen, tussen monumentale en 
alledaagse landschappen. De oproep 
onderscheidt zich van andere Europese 
initiatieven door het landschap niet als een 
gegeven te zien, maar als iets wat continue 
in beweging is. Het streven is dan om die 
verandering te managen. Het Belvedere-
adagium “Behoud door Ontwikkeling” 
wordt met de Frequency internationaal 
gelanceerd.

Maguelonne Déjeant-Pons overhandigt aan burgemeester De 



Colofon

De belangrijkste conferenties / manifestaties  in Radio Kootwijk ten tijde van de tentoonstelling

11 juni 
Opening van Internationale Triënnale Apeldoorn 2008 door Hare Majesteit Koningin Beatrix
12 juni
Conferentie Dienst Landelijk Gebied 
16-18 juni
Driedaagse Europese conferentie A wider View on Culturla Landscape Challenges in Europe.
27 juni
Conferentie RACM 
20-29 juni
Zomer Universiteit A Wider View
29 juni
Bezoek Executive Council IFLA
17 en 18 augustus
Optreden Nationaal Jeugd Orkest
26 september
Workshop geoganiseerd door Stichting Landschapsmanifest voor ambtenaren als voorbereiding op de 
ondertekening van het Akkoord van Apeldoorn
27 september
Slotmanifestatie georganiseerd door A Wider View en Stichting Landschapsmanifest. Onder de aan-
wezigen waren de ministers Jacqueline Cramer (VROM) en Gerda Verburg (LNV). Doelgroep waren de 
topbestuurders van Nederland.
30 oktober
Workshop docenten en hoogleraren faculteit Bouwkunde TU Delft.

Tijdens de opening van de Internationale Triënnale Apel-
doorn op 11 juni 2008 trad Dansgroep Krisztina de Châtel op.

Slotmanifestatie georganiseerd door A Wider View en Stichting 
Landschapsmanifest. Onder de aanwezigen waren de ministers 

Jacqueline Cramer en Gerda Verburg. 



Organisatie

Stichting A Wider View 
Postbus 389
3500 AJ Utrecht 
Tel: +31 (0)30 2305010 
Fax: +31 (0)30 2380915 
Email: info@awiderview.eu
Website: www.awiderview.eu / www.triennale.nl 

Curator
Prof. Eric Luiten, Landschapsarchitect
Professor Cultuurhistorie en Ontwerp
Technische Universiteit Delft 
Faculteit Architectuur
eric@awiderview.eu 

Zakelijk Leider
Murk Vlietstra, M Venturing BV
murk@awiderview.eu 

Projectmedewerkers (M Venturing BV)
Cyane Conijn, Josephine Groot en Marieke 
Berkers

Bestuur 
Dhr. Richard Hermans, Directeur Erfgoed Neder-
land. 
Dhr. Henk Mulder, Directeur Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling Gemeente Almere.

Colofon

De Triënnale werd mede mogelijk gemaakt door 
een groot aantal sponsors, waarvan een aantal 
zich expliciet verbonden hebben aan A Wider 
View: het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Ka-
daster, Projectbureau Belvedere, Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Minis-
terie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 
Dienst Landelijk Gebied. 

A Wider View maakte programma in 
samenwerking met de volgende partners: 
Projectbureau Belvedere, Kadaster, Rijksdienst 
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monu-
menten (RACM), de Rijksadviseur voor het Land-
schap, Landscape and Leisure, Stichting Erfgoed 
Nederland, Research Institute for the Heritage 
and History of the Cultural Landscape and Urban 
Environment (CLUE), Stichting Landschapsmani-
fest, Nederlands Instituut van voor Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting (Nirov), Dienst 
Landelijk Gebied, Projectbureau Nieuwe Hol-
landse Waterlinie, Europa Nostra, Raad van 
Europa, ONRI, Technische Universiteit Delft, 
Academie van Bouwkunst Amsterdam en 
Wageningen Universiteit.

 
Stichting A Wider View: (vlnr) Bestuursvoorzitter Richard Hermans, zakelijk leider Murk Vlietstra, curator Eric Luiten. De middelste foto 
 toont programmamaker tentoonstelling Cyane Conijn. Daarnaast Frank Strolenberg, directeur Projectbureau Belvedere. Geheel rechts: 
programmamanagers Josephine Groot en Marieke Berkers. De hond heet Pluis.
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