Symposium Waalfront
Is er toekomst voor het verleden van het Waalfront?
PROGRAMMA

Vrijdag 18 november van 12.30-17.00 uur in het Honigcomplex te Nijmegen (zaal Bouillon).
Adres: Waalbandijk 20-22/Laan van Oost-Indië
12:30 Inloop
12:45 Welkom door dagvoorzitter Piet Timmermans
(voorzitter CPRN)
13:00 Erfgoed doet er toe! (Her)gebruik, inpassing en presentatie
van archeologisch erfgoed: cultuurmaatschappelijke
verantwoordelijkheid en toegevoegde economische
waarde. Marc Kocken (M A R C erfgoed adviseurs)
13:25 Tweeduizend jaar Waalfront Wilfried Uitterhoeve schreef
samen met Gerard Lemmens het boek `Nijmegen binnen
en buiten de singels', promoveerde op een biografie van
Kraijenhoff en werkt met anderen aan een 'Nieuwe
Historische Atlas Nijmegen'.
13:50 Voorbeeldprojecten van de drie verschillende tijdlagen:
• Case 1: Romeinse tijd. De rol van kunst. Voorbeelden
van de inzet van kunst voor Romeinse visualisaties.
Evert van Ginkel (TGV Teksten & Presentatie).
• Case 2: Fortificaties. Vestingwerken van Den Bosch. De
restauratie en visualisatie van deze omvangrijke werken
leverde een wezenlijke bijdrage aan de citymarketing
van de stad. Marc van Roosmalen (Van Roosmalen van
Gessel architecten).
• Case 3: Industrieel erfgoed. De Caballero Fabriek in Den
Haag. De prijswinnende transformatie van een verlaten
industriegebouw tot een centrum van creativiteit.
Maarten van Bremen (GROUP A).
14:50 Pauze
15:20 Brainstorm in vier parallelsessies over de mogelijke integratie van erfgoed in bouwplannen
aan de hand van vier deelprojecten in het Waalfront (geef uw voorkeur aan bij aanmelding,
indeling zo veel mogelijk conform voorkeur):
1 Fort Krayenhoff: bijzonder fort van een wereldberoemde fortenbouwer.
2 De Romeinse stad Ulpia Noviomagus: de eerste stad van Nederland.
3 Honigcomplex: markant industrieel erfgoed.
4 Slachthuis: faillissement biedt mogelijk ook kansen.
15:50 Plenaire discussie over de uitkomsten van de sessies, de inleidingen en de vier voorbeelden
16:40 Afsluiten van het programma door de dagvoorzitter
16:50 Einde van het programma
Daarna bent u welkom in het Nijmeegse Geschiedenis Café, om 17.00 uur op dezelfde locatie.
Aanmelden voor het symposium kan via een digitaal aanmeldformulier, deze vindt u HIER
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