Persmededeling:

|het ontwerp instituut|is gestart
In februari 2012 is|het ontwerp instituut|opgericht, een nieuwe instelling in het groene
vakgebied en een orgaan ter stimulering van het ruimtelijk ontwerp. Dit instituut richt
zich met name in schaal en in denken op de menselijke maat in relatie tot de stadse wereld
en het landschap. Dat is het gebied van tuinen en parken, van de stedelijke groengebieden
en de openbare ruimte. De activiteiten van het instituut zullen zich richten op het
verbeteren van deze ontwerpopgaven, specifiek door ontwerpers een betere
ontwerpmethodiek bij te brengen en het leren om het programma van eisen beter te
onderzoeken en te formuleren. Een humaner en natuurlijker ontwerp is het doel, in plaats
van de louter functiegerichte terreininrichtingen zoals die momenteel veel voorkomen. De
mens met zijn beleving en zijn ervaring van de buitenruimte staat centraal en niet de
overheersende doelmatigheid.
Initiatiefnemer Michel Lafaille ing. is nauw betrokken bij dit instituut, als docent en
aanjager van diverse activiteiten en projecten. Verheugend is dat Edwin Santhagens (tuinen landschapsarchitect), Nico Wissing (tuin- en landschapsontwerper, Lodewijk Baljon
(tuin- en landschapsarchitect en Paul Casteleijn (meester hovenier) zich bereid hebben
verklaard hun medewerking te verlenen, of als gastdocent of als jurylid van de
examencommissie. Vera van den Broek (stedenbouwkundige) en Ruud Aanhane (tuin- en
landschapsontwerper) zullen als begeleiders van de studenten ingezet worden.
Het werkveld van het instituut zal in eerste plaats bestaan uit een aantal cursussen die
worden aangeboden: Ontwerpkunde, de Kunst van het kijken en Ontwerpmethodiek. Die laatste
bestrijkt 30 cursusdagen. De cursisten worden niet alleen onderwezen maar examineren
tegenover een jury van vakmensen en verkrijgen daardoor het hoogste certificaat.
In de toekomst zal ook de ‘Zomeracademie’ georganiseerd worden, een inspiratieplaats voor
jonge ontwerpers en zullen er publicaties verschijnen over ontwerpkunst.
Via het internet is |het ontwerp instituut|te bereiken op de website
www.ontwerpinstituut.nl.
Voor verdere informatie kunt u altijd contact opnemen met Michel Lafaille,
0344-630286 of info@ontwerpinstituut.nl
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