
SAEFTINGHE 2021 onderzoekt de vrij

heid en de verbondenheid van mensen 

en plekken op de grens van Zeeuws en 

OostVlaanderen, en de metamorfose 

naar een verrijkt land schap door samen

werking in ontwerp gestuurde allianties. 

Creatieve projecten zullen worden ingezet 

als verkenningen van de toekomst van 

ecologische, sociaalculturele en techno

logische aspecten van het landschap. 

We willen daarmee de culturele aspecten 

van de metamorfose belichten, in aan

vulling op de veel besproken technische 

en economische aspecten.

Het Zeeuwse en Vlaamse delta
landschap toont vele sporen van de 
confrontatie tussen de natuurlijke elemen
ten en de menselijke cultuur die ze naar 
zijn hand wil zetten. Mens en landschap 
zijn afwisselend vriend en vijand, winnaar 
en verliezer. De geleden pijn, evenals de 
helingsprocessen, zijn er in af te lezen. Het 
grensoverschrijdend kustgebied heeft 
een unieke waarde door zijn ligging op 
een specifieke plek in de ruimte en in de 
tijd – een rustpunt tussen natuur, landbouw 
en de haven, een locatie op afstand van 
stedelijke dynamiek om op adem te ko
men. Het biedt ook een scharnierpunt in 
de tijd – een moment om stil te staan bij de 
vele actuele maatschappelijke transities 
en hoe we die kansen benutten. Op dit 
scharnierpunt, waar een weids perspectief 
aanzet tot intieme overwegingen, zullen 
nieuwe verbindingen worden onderzocht. 
Verbindingen die spanningen omvormen: 
tussen land en water, tussen economie en 
ecologie, tussen groei en krimp, tussen 
lichaam en geest. Verbindingen die kracht 
halen uit een spannende geschiedenis en 
dat inzetten als energie voor de toekomst.

Het programma is gewijd aan de schoon
heid van dit landschap – met name het 
Grenspark Groot Saeftinghe en het 
Geopark Schelde Delta (een Unesco park in 
oprichting). Nieuwe creaties, geïnspireerd 
door lokale landschappelijke en  menselijke 
elementen, zullen de wederkerige kracht 
van de drieeenheid natuur, haven en land
bouw versterken. Het hoofd programma 
is een 3in1MasterClassWorkshop 
Residence in de zomer, ondersteund 
met conferenties, debatten, een festival 
en een expositie met een publicatie. We 
vragen vier makers om verbindingen vorm 
te geven, ondersteund door bewoners, 
 ondernemers, experts en projectverant
woordelijken. De centrale vraag: Hoe maak 
je met lokale mensen, verhalen, materialen 
en technieken een betere toekomst? Dit 
vraagt van alle deelnemers een robuuste 
professionele houding en een communi
catieve flexibiliteit om vanuit persoonlijke 
visie met anderen in contact te komen. De 
resultaten zullen nieuwe mogelijkheden 
bieden voor lokale waardeontwikkeling en 
een duurzaam evenwicht tussen natuur en 
cultuur in het ZeeuwsVlaamse en Oost
Vlaamse landschap.

referenties
Stichting Het Zeeuws landschap  
https://www.hetzeeuwselandschap.nl
Grenspark Groot Saeftinghe  
https://www.grensparkgrootsaeftinghe.eu
Geopark Schelde Delta  
https://www.scheldedelta.eu
Walter Benjamin – ‘Flaneur’, beschouwer van de (industriële) 
revolutie  
https://walterbenjaminportbou.org/en/passageskaravan/ 
Negawatt – Transitie in drie principes waaronder 
‘ waardeverandering’  
https://negawatt.org/Energysufficiencytowardsamore
sustainableandfairsociety557
Mihalyi Csikszentmihalyi – Flow, gelukservaring door toewijding  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Flow_(mentale_toestand) 
Richard Sennett – The Craftsman  
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Craftsman_(book) 
Alberto Magnaghi – Bioregion, een beheersprincipe voor 
gemeenschap  en plaatsgebonden welzijn  
https://en.wikipedia.org/wiki/Territorialist_School 
Patrick Geddes – Valley Section, relaties tussen plekken en 
gereedschap 
https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Geddes
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 debatserie [online] 

NATUUR
RISICO’S EN KANSEN
12 MEI 2021 / 16:00 –18:00

Het eerste van de drie debatten bespreekt 
natuurontwikkeling in Grenspark Groot 
Saeftinghe vanuit drie perspectieven. 
De  specifieke eigenschappen komen aan 
bod, zowel de waarde van het gebied 
in groter verband als een actueel lokaal 
natuurproject. 

Laurent Vanden Abeele [B] Agentschap 
Natuur en Bos / Adriaan Geuze [NL] 
West8 Landscape architects / Pieter Jan 
Meire [B] Grenspark Groot Saeftinghe

 debatserie [online] 

HAVEN
RISICO’S EN KANSEN
10 JUN 2021 / 16:00 –18:00

Het tweede debat laat van drie kanten 
de meerwaarde zien van deelname van 
de haven in Grenspark Groot Saeftinghe. 
De haven heeft altijd een belangrijke rol 
gespeeld en zal dat ook in de toekomst 
doen, op korte en lange termijn, en dat is 
nu reeds in het Grenspark te beleven.

Kurt Tuerlinckx [B] Haven van Antwerpen  
/ Leo Adriaanse [NL] Rijkswaterstaat  
/ Richard Rozemeijer [NL] Grenspark 
Groot Saeftinghe

 debatserie [online] 

LANDBOUW
RISICO’S EN KANSEN
22 JUN 2021 / 16:00 –18:00

In het derde debat wordt de landbouw 
in het Grenspark Groot Saeftinghe vanuit 
drie posities besproken, namelijk:  de 
 dagelijkse realiteit van de agrariërs, vak
technische ontwikkelingen en mogelijk
heden en een voorbeeld van hoe deze in 
het Grenspark samen optrekken.

Gerard Mangnus [NL] ZLTO, Hulst  
/ Wijnand Sukkel [NL] Wageningen 
University Research / Pieter Jan Meire [B] 
Grenspark Groot Saeftinghe

PROGRAMMA SAEFTINGHE 2021

 kickoff conferentie [online] 

WEIDS EN INTIEM
NIEUW ZEEUWS LANDSCHAP
22 APR 2021 / 15:30 –18:00

Het jaar wordt gestart met een eer
ste  kennismaking en het gezamenlijk 
stellen van de kaders en doelen van 
het  creatieve programma. De Makers 
 presenteren hun werk en  Bestuurders, 
Streek holders, Experts en Tutoren 
 dagen ze uit. 

sprekers / makers / streekholders  
/ experts / tutoren / bestuurders
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 master workidence [op locatie] 

WEIDS EN INTIEM
ONTVANGST
10 JUN 2021 / 13:00 —17:00

Het creatieve werk van de Makers en hun 
begeleiding begint met een ontvangst 
door de Streekholders en kennismaking in 
het Grenspark Groot Saeftinghe. De eerste 
indruk zal iedereen inspireren en op de juis
te weg zetten – de Makers nog het meest.

deelnemers / makers / experts /  tutoren  
/ streekholders

 master workidence [op locatie] 

WEIDS EN INTIEM
MASTERCLASS
21— 24 JUN 2021 / 10:00 —17:00

De Makers vangen hun creatieproces aan met 
een verkenning van de context om inspiratie 
te vinden en hun concept te bepalen. Ze 
worden vergezeld door de Experts, Tutoren 
en Streekholders die meekijken, meedenken 
en het werk met de plek verbinden.

deelnemers / makers / experts /  tutoren  
/ streekholders

 master workidence [op locatie] 

WEIDS EN INTIEM
WORKSHOP
20 — 23 JUL 2021 / 10:00 —17:00

In deze fase ondernemen de Makers hun 
zoektocht naar de relevante elementen. 
Ze krijgen daarvoor beschikking over 
een kleine groep sterke en nieuwsgierige 
leerlingen, als extra oren, ogen, handen 
en voeten voor het creatieproces.

deelnemers / makers / leerlingen  
/ streekholders

 eindpresentaties [op locatie] 

WEIDS EN INTIEM
FESTIVAL
24 SEP 2021 / 10:00 —17:00

Dit Festival biedt een podium waar de eind
voorstellen van de Makers zich mengen 
met de energie van de Streek holders. Op 
deze markt, met kunst, muziek, film,  publiek 
en pers, zullen de resultaten van de Master 
Workidence gepresenteerd worden. 

deelnemers / makers / experts /  tutoren  
/ streekholders /  bestuurders / publiek

 boekpresentatie [op locatie] 

WEIDS EN INTIEM
PUBLICATIE
15 DEC 2021 / 16:00 —18:00

In de publicatie wordt het project in al zijn 
verbanden gepresenteerd – de Makers, hun 
werkproces, de projecten en de betrokken 
Experts, Tutoren, Streekholders – om de 
inspiratie uit het grenslandschap over te 
dragen aan de toekomst. 

genodigden / makers /  experts /  tutoren 
/ streekholders /  bestuurders / publiek

 master workidence [op locatie] 

WEIDS EN INTIEM
RESIDENCE
31 AUG — 3 SEP 2021 / 10:00 —17:00

Aan het eind van de Workidence is er tijd 
voor afrondend werk – voor het uitwerken 
van alle verzamelde en verwerkte elemen
ten om een sterk en communicatief eind
voorstel te maken. De Experts, Tutoren en 
Streekholders kijken en luisteren weer mee.  

deelnemers / makers / experts /  tutoren  
/ streekholders 

 opening [op locatie] 

WEIDS EN INTIEM
EXPOSITIE
08 OKT 2021 / 16:00 —18:00

De expositie zal de resultaten van het project 
bijeenbrengen. Een breed publiek zal zien 
hoe de Makers, en hun entourage, hun toe
komst voor Grenspark Groot Saeftinghe zien, 
gebaseerd op hun ervaringen met de lokale 
mensen, verhalen, materialen en technieken.

genodigden / makers /  experts /  tutoren 
/ streekholders /  bestuurders / publiek

 afsluitend debat [op locatie] 

ZEELAND
WEDERKERIG 
03 DEC 2021 / 15:30 —18:00

Het afsluitend debat bespreekt de weder
kerige relatie tussen de  drieeenheid 
Natuur, Landbouw en Haven aan de hand 
van de  creaties die de risico’s en kansen van 
Grenspark Groot Saeftin ghe omvormen tot 
inspirerende projecten.  

deelnemers / experts / bestuurders  
genodigden / makers / tutoren  
/ streekholders / publiek
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MAKERS

 Nel Bonte [B] 
beeldend kunstenaar
transformeert schijnbaar betekenisloze 
objets trouvés tot betekenisvolle creaties. 
www.nelbonte.com 
(met dank aan WARP Art SintNiklaas)

 Vos Broekema [NL] 
onderzoekende, autonome en  
toegepast ontwerper
heeft een gave om zware onderwerpen 
licht te maken. 
www.voornaamvos.nl 

PARTNERS

 

 Bruno Slagboom [NL] 
fotograaf / ontwerper / kunstenaar
vangt de fysieke werkelijkheid van tijd 
en ruimte in beelden.
www.brunoslagboom.com 

 Joost Adriaanse [NL] 
ontwerperonderzoeker
legt transdisciplinaire verbanden  tussen 
het gebied, de deelnemers en de 
 creatieve processen.
www.joostadriaanse.nl

GRENSPARK
Richard Maarschaert [B] 
directeur EGTS Linieland
www.egtslinieland.eu
Marc Pannier [B] 
Grenspark Gids
www. grensparkgrootsaeftinghe.eu

EXPERTS
Laurent Vanden Abeele [B] 
projectleider Linkerscheldeoever 
www.natuurenbos.be 
Leo Adriaanse [NL]
Senior Adviseur Waterbeheer
www.rijkswaterstaat.nl
Adriaan Geuze [NL]
Design Director en CoFounder 
www.west8.com 
Gerard Mangnus [NL]
Voorzitter Zuidelijke Land en 
Tuinbouworganisatie, Hulst
www.zlto.nl
Wijnand Sukkel [NL]
Senior Onderzoeker AgroEcologie
www.wur.nl
Kurt Tuerlinckx [B]
Adviseur Public Affairs 
www.portofantwerp.com 

TUTOREN
Sylvie Van Damme [B]
Lector en Onderzoeker 
Landschapsontwerp
www.schoolofartsgent.be
Carine Middeldorp [NL]
Antropoloog, Strateeg, Cultuurhistoricus
www.ketterenco.nl 
Erik Roscam Abbing [NL]
Director of Service Design Innovation 
www.liveworkstudio.com

OPLEIDINGEN
Academie van Bouwkunst [NL] 
Jan Duursma
www.ravb.nl
AKV | St. Joost, Breda [NL] 
René Bosma
www.stjoost.nl
Design Academy Eindhoven [NL] 
Jan Melis
www.designacademy.nl
HOGent [B]
Sylvie Van Damme
www.schoolofartsgent.be
Hogeschool Zeeland [NL] 
Ben Westenburger
www.hz.nl/opleidingen/bouwkunde
Luca School of Arts, Gent [B]
Marijke Dirickx
Joris Van Reusel
www.lucaarts.be
TU Delft [NL]
Mechthild Stuhlmacher
www.tudelft.nl/bk
University College Roosevelt [NL] 
Francien Petiet
www.ucr.nl
Willem de Kooning Academie [NL] 
Jan Melis
www.wdka.nl

COÖRDINATIE
CBK Zeeland
Christiaan Weiler
www.cbkzeeland.nl

Balans 17
4331 BL Middelburg
0118 611 443
info@cbkzeeland.nl
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