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Vakantie

Het is tijd om onze tuinen te verlaten en de ogen langzaam te richten op het verre landschap. Om
onze aandacht, die zich eerst alleen kon richten op onze omgeving of op beperkte doelen, zoals een
boom, een pad of een tuin, te verleggen naar weidsere dingen. Naar de grote ruimte van de wereld.
Want ligt daar niet het doel van de zomertijd, om ons weg te lokken van het eigen bestaan, waarin
het landschap meestal geen rol kan spelen. Om ons bewust te worden van de brede traagheid van
het aardse, massief en rustig, zoals op een tekening van Ruysdael. Want is iedere reis door een
ander land, vreemd en onbekend, niet een ode aan het leven? Een ontdekking van het nieuwe? Met
kleine figuurtjes in het landschap die er nog niet aan denken om iets anders te worden dan dat wat
ze al zijn. En zo zien wij dan naar onszelf en nemen ons voor te veranderen, straks, als we weer thuis
zijn. Maar dan is er weer het bekende van onze tuinen…
Michel Lafaille.
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Medewerking aan ontwerpspreekuur
In zijn ‘natuurgoed’ Ziedewij te Barendrecht, gelegen bij zijn woon- en werkboerderij aan de Noldijk,
organiseert meester-hovenier Paul Casteleijn al enkele jaren ‘het minifestival aan de dijk’. Op die
zaterdag zijn er bij hem veel kunstzinnige activiteiten te beleven voor het publiek, van vertellers tot
muzikanten, van kunstenaars tot theaterspelers, van zangers tot tuinmensen. Een rijk en gevarieerd
programma, waar enthousiaste kunstminnaars en liefhebbers op af komen. |het ontwerp instituut|
kan aan de volgende editie, zaterdag 27 september meewerken, en dat doen we met plezier.
De oud cursisten kunnen die dag deelnemen aan een ontwerpspreekuur, waar tuinbezitters met
een probleem of ontwerpvraagstuk zich voor inschrijven. Die worden na opgave ingedeeld en
komen aan de tafel zitten. Dat betreft vooreerst een gratis advies, maar dat is natuurlijk meteen
een kennismakingsgesprek waar u dan mogelijk zelf een eigen opdracht uit kunt laten geboren
worden. Opdrachtgever tevreden, u tevreden, Paul tevreden.
Breng uw kennis, een schetsrolletje, een potlood en een portfolio mee en ga ervoor. De attracties
van die dag zijn van het hoogste niveau en dat apprecieert het publiek dan ook. Daardoor kunt u
ook gerust zijn van de kwaliteit van de bezoekers. Meldt u zich nu bij ons aan voor deze bijzondere
actie, via info@ontwerpinstituut.nl en dan brengen wij u in contact met Paul Casteleijn die alle
verdere organisatiedetails zal verzorgen. Op de foto een intiem hoekje vorig jaar:
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Exclusieve excursie Copijn

Deze excursie wordt georganiseerd in verband met het uitkomen van het boek ‘Met Levend
Materiaal, Copijn, 1763-2013, 250 jaar tuinlieden,boomkwekers,boomverzorgers, tuin- en
landschapsarchitecten’, auteur Mariëtte Kamphuis, uitgever De Hef, en de tentoonstelling Copijn
250 jaar in het Groen bij de Speciale Collecties in Wageningen. Een heel bijzonder boek waarover
Annemiek Bakker, de uitgeefster in het laatste Kantinegesprek uitvoerig heeft verteld. Deze
exclusieve excursie is voorzien op 17 juli aanstaande en start om 11u00 op de Campus van
Wageningen UR . Het is adres is: Droevendaalsesteeg 3a, Gebouw 100, te Wageningen. Hier bekijkt
men samen de expositie 250 jaar Copijn met een toelichting op het ontwerp van de binnentuin van
Alterra (ontwerp en uitvoering door Copijn Utrecht ca.1997). Op de campus wordt geluncht en
vervolgens gaat het verder met de bus naar Tuin de Lage Oorsprong (ontwerp van L Springer,
Renovatie door Marielle Kempen met toevoegingen van Copijn Utrecht ca. 2006). Hier zullen Jorn
en Lia de rol van Copijn en het ontwerp toelichten. Om 16u30 wordt dan in Wageningen afgesloten.
De kosten zijn 25 euro per persoon. Dit is voor het busvervoer en entrees. De lunch dient u zelf mee
te nemen of ter plekke kopen. Tickets kunt u bestellen via www.parklandschap.nl.

Doe mee: Maak de Museumpassage groener
De gemeente Apeldoorn maakt een flinke stap voorwaarts op het gebied van vergroening van haar
binnenstad. Dat uit zich op verschillende plekken en op verschillende manieren van beleving. Van
voorbeeldfunctie tot bewonersparticipatie. Inwoners van de binnenstad worden uitdrukkelijk
gevraagd met ideeën te komen.
In het Cultuurkwartier ligt tussen CODA en ACEC de kleine Museumpassage verscholen. Een kleine
doorgang die niet alleen veel gebruikt wordt door de bezoekers van de stad maar tevens de entree
vormt voor de diverse cultuurinstellingen en ze met elkaar verbindt. Lichtgroen op de foto.
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De uitstraling van deze passage dient een groener karakter te krijgen. Daarom deze oproep om een
schetsontwerp in te dienen, in de eerste plaats gericht op alle (oud) cursisten, verbonden aan |het
ontwerp instituut| dat in het ACEC gebouw haar onderkomen heeft. Ook andere ontwerpers of
kunstenaars kunnen deelnemen.
De opgave is om met een zo klein mogelijk budget een zo groot mogelijk effect te behalen, waarbij
rekening dient gehouden te worden met de aanwezige technische beperkingen. Immers onder de
grond bevindt zich een stelsel van kabels en leidingen die niet verstoord mogen worden. Het groen
zal dus bovengronds moeten aangebracht worden, maar wel zo dat het levensvatbaar is zonder
dagelijkse zorg.

Alle details zijn te vinden op www.acec.nl waar ook een tekening van de situatie is te downloaden.
Inzendingen moeten voor 1 oktober 2014 ingediend zijn en worden tentoongesteld in het ACEC
gebouw waar op 12 november een winnaar bekend gemaakt zal worden. En die wint niet alleen,
maar wordt ook uitgevoerd.

Inschrijving cursussen gestart
De inschrijvingen voor de najaarscursussen van |het ontwerp instituut| zijn geopend en opgave is
nu mogelijk. Dat betreft zowel Ontwerpkunde voor tuin en park als voor Creatief Ontwerpen,
allebei tiendaagse leergangen. Kijk op de website naar de juiste data die erbij horen en de
lesonderdelen die gegeven worden: www.ontwerpinstituut.nl U kunt ook een gesprek aanvragen
om met Michel Lafaille te toetsen op de opleiding geschikt is voor u en dat is wat u nodig hebt.
Stuur een e-mail naar info@ontwerpinstituut.nl
Colofon:
|memo| is een maandelijkse uitgave onder redactie van |het ontwerp instituut|. De volgende editie verschijnt in de maand
augustus 2014. Voor contact e-mail Jolanda Vreeken op info@ontwerpinstituut.nl.
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