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Maandag 9 mei, om 13.30 uur, is in de binnenstad van Groningen een fraaie 

ruimte gereserveerd voor de viermaandelijkse planologielezing. Het doel van 

de planologielezing is een vakinhoudelijk informatieve, actuele en uitdagende 

presentatie die ons tot denken aanzet. Beoogd wordt een lezing die niet enkel 

beschrijft, maar die ook een spiegel kan of zal voorhouden, doordat dogma’s ter 

discussie worden gesteld, dan wel het publiek wordt uitgenodigd ‘de zaak’ eens 

vanuit een ander – beloftevol – perspectief te zien. De planologielezing is semi-

besloten. Het is onderdeel van de opleidingen Bachelor Technische Planogie, 

Master Environmental and Infrastructure Planning en de Master Planologie. De 

lezing draagt aldus bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en het perspectief 

dat ieder van ons daar persoonlijk op heeft. Naar verwachting zullen om en na-

bij 150 planologiestudenten en stafleden zich laten informeren over de jongste 

ontwikkelingen van (een deel of facet van) het vakgebied te horen.  

 

Onder de titel ‘Flaneur electronique zoekt podium: gedachten over hedendaagse 

cultuur en de stedelijke ruimte’ zal mevr. drs. Pauline Terreehorst de tweede 

planologielezing verzorgen. Pauline Terreehorst is publicist. Ze adviseert onder 

andere bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum en was hiervoor direc-

teur van het Centraal Museum Utrecht en het Amsterdam Fashion Institute. Ze 

schreef al in de jaren negentig over de invloed van nieuwe media op de ontwik-

keling van steden (Het Boerderijmodel, Langzame stad, snelle mensen), en ad-

viseerde daarna o.a. bij de ontwikkeling van de Zuidas in Amsterdam. In Com-

pacte Stad, Design And Politics #4 (Luuk Boelens, 2011) publiceerde ze on-

langs het essay Millefeuille culturel. 

 

 

PROGRAMMA 

13.30        Ontvangst met koffie 

14.00  Welkom door prof.dr. Gert de Roo, voorzitter BE Planologie 

14.10  Planologielezing, uitgesproken door Pauline Terreehorst  

14.50  Co-referaat door dr. Margo van den Brink, UD BE Planologie 

15.10       Discussie met de zaal 

16.00        Einde 



 

Flaneur electronique zoekt podium:  
gedachten over hedendaagse cultuur en de stedelijke ruimte 
  
De stad is de plaats voor transacties, rituelen en ontmoetingen. Het is ook de 

locatie voor theater, muziek en beeldende kunst. Dit hele theatrale spectrum 

wordt steeds meer onderdeel van de dagelijkse stedelijke ervaring in de openba-

re ruimte. Het is niet zozeer dat ene museum, of dat ene theater dat ertoe doet, 

maar een mengeling van veelsoortige culturele ervaringen die plaats vinden in 

de semi-openbaarheid tussen een gebouw en de straat in, op pleinen en in par-

ken. Hergebruik van oude fabrieksterreinen en kantoorpanden geeft deze bewe-

ging een enorme impuls. Kunstenaars maken steeds vaker ‘site specific’ werk, 

en ontdekken de stad zo opnieuw. Publiek, uitgerust met veelsoortige communi-

catieapparatuur, is onderdeel van dit ‘open kunstwerk’ geworden. Hoe verhou-

den deze ontwikkelingen zich tot de wens van steden om zich van elkaar te on-

derscheiden met architectonische iconen, in de vorm van musea en theaters? En 

welke invloed zou deze beweging ‘naar buiten’ moeten hebben op de onder-

steuning van de kunsten door overheden? In deze tijd van bezuinigingen zoekt 

iedereen naar houvast. Een herwaardering van de stad als kunstwerk kan hierbij 

helpen. 

 

De planologielezing kent naast een welkom en de lezing zelf, ook een co-

referaat en een moment van discussie met de zaal.  

 

 

LOCATIE      CONTACT 

Oude Boteringestraat 33   Sarah Oude Brunink 

Groningen      Basiseenheid Planologie 

       Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen 

       T 050 363 38 95 

       s.oude.brunink@rug.nl  
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