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BLOG:De Linies van Doesburg: van “geleide verwildering”

naar geleid herstel?!
Expertmeeting 5 juli 2018
Begin deze maand nam ik op uitnodiging van de gemeente Doesburg met
collega Werner Weijkamp deel aan een expertmeeting over de toekomst van
de Hoge en Lage Linie in Doesburg. Vijf jaar geleden maakten we in opdracht
van de gemeente een cultuurhistorische inventarisatie en waardering van de
beide linies. Doel was het verkrijgen van een beter beeld van de precieze
cultuurhistorische waarden, de huidige ruimtelijke karakteristiek (o.a. m.b.t.
de profielen en de beplanting) en de benodigde maatregelen om deze
waarden in stand te houden en waar nodig te herstellen.
Lees meer

Gesignaleerd in het 'buitenland'
Als je werkzaam bent als adviseur ruimtelijke kwaliteit is de scheidslijn
tussen vakantie en werk niet altijd even duidelijk.
Ook als we op vakantie zijn in het ‘buitenland’ is er altijd wel een link met
ons vakgebied. In steden en dorpen bezoeken we het cultuurhistorisch

erfgoed en bijzondere voorbeelden van hedendaagse architectuur en
stedenbouw en al wandelend of fietsend genieten we van fraaie
landschappen.
Onderweg doen we nieuwe inspiratie op. Vaak zijn we enthousiast over
nieuwe ontwikkelingen maar soms vragen we ons ook wel eens af of we het in
Nederland op dezelfde manier zouden hebben aangepakt.
In deze rubriek ‘Gesignaleerd in het buitenland’ delen onze medewerkers een
door hen bezochte locatie aan de hand van een foto met korte toelichting.
Lees meer

Cursussen en leergangen HAN
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft een uitgebreid aanbod
aan opleidingen op het gebied van bouw, civiele techniek en vastgoed,
variërend van een enkele studiedag of meerdaagse cursus tot meerjarige

(bachelor)opleidingen. Voor twee meerdaagse post HBO-opleidingen vragen
wij hierbij uw aandacht.
Lees meer

Agenda
In 2019 vieren wij het 100 jarig jubileum van
Gelders Genootschap met diverse activiteiten!
Reserveer nu alvast onderstaande belangrijke
data in uw agenda.
Donderdag 20 juni 2019 ALV / Kennisdag
Donderdag 21 november 2019 Feestelijke
bijeenkomst Gelders Genootschap 100 jaar
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