
De waarde van  
wilde natuur, die  
in dit toekomst-
scenario als waarde 
op zichzelf wordt 
gezien, is voor 

Van der Linden uitgangspunt geweest om een 
video installatie te maken waarin de cyclus van 
de seizoenen in het landschap te zien is. In een 
versnelde cyclus wordt een landschap getoond 
waarin alles vloeit en met elkaar meebeweegt.  
De versnelling geeft de toeschouwer de gelegen-
heid een overkoepelend beeld te vormen van hoe 
de mens in wisselwerking is met het natuurlijke 
landschap.

In de installatie 
van Jules van Hulst 
wordt verbeeld 
hoe die mens zich 
verhoudt tot de 
wereldlijke orde.  
Is het een land-

schap met een mens erin? Of staat de mens  
in zijn landschap? Waar zit het evenwicht?  
De installatie bestaat uit een kinetisch deel  
waar op geprojecteerd wordt. Een korte her- 
halende beweging waarin de mens zich staande 
houdt in het artificieel landschap. Gepresenteerd 
in de context van de Kapittelzaal van de Abdij 
Sion in Diepenveen waar oorspronkelijk recht 
werd gesproken. In de huidige setup dus  
een seculier kapittel; een wereldlijke plek.  
Waar keuzes worden gemaakt.
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Welkom

De toekomst van ons landschap wordt 
door talrijke ontwikkelingen bepaald. 
Wereldeconomie, overheidsbeleid, klimaat-
verandering en natuurlijke processen, ze 
overkomen ons en dagen ons uit. De keuzes die 
wij vandaag maken anticiperen op dergelijke 
veranderingen. Maar hoe bewust maken we die 
keuzes? Hoe ziet die toekomst er eigenlijk uit? 
Het event ‘Situatie Gewijzigd’ neemt u mee 
naar het Overijsselse landschap van 2050. 
Vanuit een wetenschappelijke basis en met 
de ontwikkelingen van nu als opmaat laten 
Trendbureau Overijssel en AtelierOverijssel 
u verschillende scenario’s zien en ervaren. 

Experts, kunstenaars en bestuurders gaan 
met u in gesprek over het landschap in 2050. 
Rijksbouwmeester Floris Alkemade start als 
keynote spreker met zijn blik op Nederland 
en op de provincie Overijssel. 
Daarnaast verwelkomen wij de spraak-
makende Vlaamse theatermaker Lucas de Man 
en nog een zestal aansprekende sprekers 
op diverse vakgebieden. 

PROGRAMMA
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Inloop met koffi  e
Welkom en opening / dag-
voorzitter Hadassah de Boer
Het belang van stilte /  
Peter Dullaert
4 toekomstscenario’s / 
Ateliermeester 
Frank Stroeken 
Lezing / Rijksbouwmeester 
Floris Alkemade
In vier groepen: kunstenaars 
nemen u mee in de toekomst 
deel 1
Deelsessies ronde 1 
(zie blokkenschema)
Abdij lunch
Deelsessies ronde 2 
(zie blokkenschema)
In vier groepen: kunstenaars 
nemen u mee in de toekomst 
deel 2
Lezing / Lucas de Man
Panel /gedeputeerden 
Monique van Haaf en 
Hester Maij
Afsluiting & borrel

Refter

Refter

Refter

Refter

Refter

De abdij is een plek van bezinning en rust. 
Wij willen u vragen uw telefoon tijdens 
het event uit te zetten.

Deelsessies

Ronde 1 - 11.50 h

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 2 - 13.20 h

VIER Kunstenaars

     
In ons bezoekers-
centrum Modder 
Earth waan je 
je aan het einde 
van een van de 
onbekende wegen 
die de afgelopen 

dertig jaren zijn bewandeld. Terwijl je letterlijk 
met je voeten in Overijsselse oermodder zit, 
snap je dat de interactie tussen mens en natuur 
moet bestaan uit een dialoog, uit verbinding. 
Met de voeten in de modder voer je een gesprek 
met de aarde en met jezelf. 
Wie een lastige beslissing moet nemen, heeft 
de (dialoog met de) oermodder nodig om de 
juiste keuze te kunnen maken. 

In het productieve 
landschap is de 
grootste impact 
van dit scenario 
te vinden in 
de productie-
sector en in 

de landbouw, aldus kunstenaar Paul Segers. 
Zijn benadering focust daarom op de impact 
van dit scenario op degenen die daar het meest 
van zullen gaan merken: de arbeiders.
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