De dynamiek van monumentaal groen
Onder deze titel geeft dr. Pamela Doms op 6
september 2012 een lezing in het kader van Open
Monumentendag 2012. Haar lezing vertrekt vanuit het
principe dat monumentaal groen en stad één geheel
vormen. Wat voor mogelijkheden bieden hun
functionaliteit en esthetiek voor de toekomst? In Tilburg
neemt sterrenbos de Oude Warande een bijzondere
plaats in. Parallellen met Münster en Rome vormen
een mooie inspiratiebron voor de omgang met het
historisch groen dat deze stad rijk is.
Pamela Doms is mede-eigenaar van LEF
stadsdynamica en ruimtelijk onderzoeker. Ze is
gepromoveerd op moderne stedenbouw, oude
geschiedenis en archeologie en gespecialiseerd in
stedenbouwkundige landschappen van toen, nu en in
de toekomst.
Het is de tweede keer dat LEF stadsdynamica een
bijdrage levert aan de beleving van de Oude Warande
als een vitaal onderdeel van het monumentaal groen in
Tilburg. In 2005 realiseerde Jan Doms
Tentoonstellingspaviljoen De Oude Warande in het
kader van de Nationale Parkendag (zie foto).
De lezing maakt deel uit van een avondprogramma in
aanloop naar de Open Monumentendag 2012 met als
thema Groen van toen.

Datum

Locatie

Donderdag 6 september 2012

Natuurmuseum Brabant (Theaterzaal), Spoorlaan 434
te Tilburg

Programma

20.30-21.00

Pauze
Entree

19.00

Ontvangst

19.30-20.30

Lezingen blok 1

21.00-22.00

De dynamiek van monumentaal groen
dr. Pamela Doms, ruimtelijk
onderzoeker

Villatuinen in het begin van de 20e eeuw
Ir. Eric Blok, tuinhistoricus en
landschapsarchitect
Villa De Lange Akker. Beleving en
belegging van een rijksmonument
Esther Lemmens, makelaar en taxateur

Lezingen blok 2

De Oude Warande. Opgroeien tussen
het groen
Bernard Verbunt, bewoner
22.00-22.45

Afsluitende borrel

Entree is gratis. 100 plaatsen beschikbaar. Wie het
eerst komt, wie het eerst maalt. Maar beter is nog om
even te laten weten of je komt.
Dat kan per mail via pameladoms@lefdynamics.nl
of sms naar 06-12578546.
LEF stadsdynamica Korvelseweg 16 5025 JH Tilburg
www.lefdynamics.nl
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