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Vergrijzend leegloopgebied of kansrijke regio?
een symposium voor architecten, landschapsarchitecten, planologen, 

wetenschappers, beleidsmakers, studenten en inwoners

Sprekers / Inleiders

STUDIO OSSIDIANA

PROF. DR. IR. ROB ROGGEMA

IR. MATHIJS DIJKSTRA

IR. BRAM VAN KAATHOVEN

Alessandra Covini & Giovanni Bellotti
winnaar Prix de Rome 2018, architect

lector ruimtelijke transformaties Hanzehogeschool Groningen, landschapsarchitect

landschapsarchitect

architect | eervolle vermelding jury Prix de Rome 2018

www.oldambtindetoekomst.nl

Meer informatie en tickets:

Het symposium Het Oldambt in de Toekomst wordt mede mogelijk gemaakt door



Dit symposium (georganiseerd door Stichting Landschap 
Oldambt i.s.m. Festival Hongerige Wolf) staat in het teken van 
inspireren, reflecteren en discussiëren. Aanleiding is de Prix de 
Rome 2018 waarvoor de deelnemers de opdracht kregen een plan 
te ontwikkelen voor de twee Oost-Groningse dorpen Ganzedijk en 
Hongerige Wolf. 

In het weidse Oldambtster landschap bevinden zich veel dorpen 
waar de huizen onverkoopbaar zijn geworden als gevolg van de 
aardbevingen. Ook demografische ontwikkelingen (vergrijzing, 
ontgroening c.q. ontvolking) spelen het gebied parten. Het zijn 
verraderlijke ontwikkelingen met een blijvend gevolg voor het gebied 
en zijn bewoners. 

Het Mondriaan Fonds en de jury van de Prix de Rome 2018 daagden 
de deelnemende (landschaps)architecten uit om voor dit gebied een 
interventie te ontwerpen.  Tientallen talentvolle architecten ontwierpen 
daarop de meest uiteenlopende toekomstvisies. De weidsheid, stilte 
en rust, maar ook onderhuidse spanningen in de provincie Groningen 
dienden als inspiratiebron voor de ontwerpen.

Tijdens het symposium zullen de vier sprekers, onder wie winnaar 
van Prix de Rome 2018, vanuit hun vakgebied hun visie geven op 
de toekomst van de regio Oldambt in het algemeen en dorpen als 
Ganzedijk en Hongerige Wolf in het bijzonder. Aansluitend op de 
voordracht van de sprekers wordt onder leiding van dagvoorzitter 
Anne Jan Toornstra een discussie gehouden op basis van enkele 
prikkelende stellingen.

Het belooft een bijzonder interessante en inspirerende middag te 
worden. Wij hopen u op 29 november dan ook te mogen verwelkomen 
tijdens dit bijzondere symposium. Want… Een goed kompas wijst altijd 
naar het noorden.

Voor meer informatie en tickets: www.oldambtindetoekomst.nl


