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EN DICK VAN WAGENINGEN

BLAUWE KAMER – JAARBOEK
landschapsarchitectuur en stedenbouw 2015
Het beste wat Nederlandse ontwerpers te bieden hebben: dat is te
vinden in het Blauwe Kamer Jaarboek Landschapsarchitectuur
en Stedenbouw 2015. Dit jaar kwam de selectiecommissie
uit op 19 voorbeeldige projecten. Samen met analyses en
achtergrondartikelen vormt het jaarboek een actueel overzicht
van de stand van het ruimtelijk ontwerp in Nederland.

Het Jaarboek en de presentatie komen mede tot stand
met financiële bijdragen van
Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie, College van
Rijksadviseurs, Stichting
NHBOS, H+N+S Landschapsarchitecten, Stichting
Defensiemusea, en Heijmans
en 3i.

U bent welkom bij de boekpresentatie in het spectaculaire
nieuwe Nationaal Militair Museum op de voormalige vliegbasis
Soesterberg, een van de geselecteerde projecten. Met het
gebouw, ontworpen door ClausVanWageningen Architecten,
de lege landingsbanen en het terreinontwerp van H+N+S
Landschapsarchitecten wordt de militaire geschiedenis van
Nederland tastbaar voor het grote publiek.
Voorzitter Guido Wallagh doet verslag van de bevindingen van
de selectiecommissie, die verder bestond uit Ellen Marcusse,
Peter de Ruyter, Steven Delva en hoofdredacteur Mark Hendriks.
Architectuurhistoricus Wouter Vanstiphout houdt een lezing over
de relatie tussen ontwerp en de huidige migratietrend. De eerste
exemplaren worden aangeboden aan Rob van der Velden (BNSP),
Frans Boots (NVTL) en museumdirecteur Hedwig Saam. Na afloop
is er voor de liefhebbers een rondleiding.
Bezoekers van de boekpresentatie hebben gratis toegang tot het
museum.
Aanmelden is nodig via jaarboek@blauwekamer.nl.
Boekverkoop na afloop van de presentatie.
Adres: Verlengde Paltzerweg 1, Soest. www.nmm.nl
168 pagina’s. Nederlands/Engels. Prijs € 27,50. ISBN 978-90-75271-89-8.
Het Jaarboek is een uitgave van Stichting Lijn in Landschap in samenwerking
met uitgeverij Blauwdruk. www.blauwekamer.nl, www.uitgeverijblauwdruk.nl

