
DAG VAN DE 
/ARCHITECTUUR

Architectuur/Klimaat

LOCATIES
 
SCHUNCK Glaspaleis        
Bongerd 18, 6411 JM Heerlen 

Kasteeltuin Etzenrade 
Parkeergelegenheid Bredestraat Jabeek nabij grens 
Etzenrather Mühle 1 Gangelt (DE) 

Casus Dag van de Jonge Ontwerper 
Kruising Overstehofweg / Witte Wereld Landgraaf 

Met dank aan: gemeente Heerlen, gemeente Landgraaf, IBA Parkstad, 
Provincie Limburg, nai010, Mondriaanfonds, Fonds21, Hendrik Bedrijven 
Brunssum, Sibelco Maastricht en Stimuleringsfonds Creatieve IndustrieTuin van  

Kasteel Etzenrade
Tijd: Doorlopend (openbaar toegankelijk) 

Kasteel Etzenrade is onderdeel van de ‘Poort naar Parkstad 
Onderbanken’. Een totaalvisie van IBA Parkstad om recre-
atieve ontwikkelingen in Gemeente Beekdaelen te stimuleren. 
Een aantal belangrijke onderdelen zijn: de tuin van Kasteel 
Etzenrade, een fietsbrug over de N274 met een kunstwerk van 
Marijke de Goey, het zweefvliegveld en de Feldbissbreuk. 

De tuin is aangelegd op locatie van het verwoeste Kasteel 
Etzenrade. De oude grachten zijn zichtbaar gemaakt in het 
ontwerp van LOLA Landscape Architects en Piet Oudolf  
evenals replica’s van opgegraven vondsten. 
 
Rondleidingen door de nieuwe tuin van Kasteel Etzenrade 
worden verzorgd door Sanne Vaassen (kunstenaar), Brigitta 
van Weeren (LOLA Landscape Architects) en Hilde Vanneste 
(Regioarcheoloog) op de onderstaande data. Aanmelden voor 
de rondleiding is verplicht. 

20 juni  12:00 tot 12:45 uur / 14:00 tot 14:45  uur
11 juli   12:00 tot 12:45  uur / 14:00 tot 14:45 uur

Aanmelden kan door e-mail te sturen naar educatie@schunck.nl

foto: Anne Büscher



Het landelijke Thema:  

Architectuur/
Klimaat 
In 2021 is het thema van de Dag van de Architectuur 
“Architectuur/Klimaat”. Deze landelijke manifestatie vindt 
plaats op 18, 19 en 20 juni 2021. SCHUNCK richt zich binnen dit 
landelijke thema op landschap, groen en duurzaamheid.  
De aankomende jaren zal de uitdaging om onze leefomgeving 
duurzaam en groen in te richten alsmaar groter worden. Een 
landelijk huizentekort, klimaatproblematiek en globalisatie 
vragen om innovatieve stedenbouwkundige en architecturale 
oplossingen.  

PROGRAMMA 
Vrijdag 18 juni 
Dag van de Jonge Ontwerper 

Voor de tweede keer organiseren Arcam en het Personal 
Experience Program (PEP) i.s.m. een aantal architectuurcentra 
uit het hele land een ontwerpmanifestatie voor jonge 
ontwerpers. SCHUNCK is één van de locaties die twee teams 
van Jonge Ontwerpers verwelkomt  

Publieksprogramma  
Tijd: 10.00 - 11.30 uur / Waar: online

De Dag van de Jonge Ontwerper vormt het officiële startschot 
van de landelijke Dag van de Architectuur. Het thema 
Architectuur/Klimaat wordt tijdens het publieksprogramma 
door de Rijksbouwmeester Floris Alkemade geintroduceerd. 
Een aansluitende paneldiscussie onder leiding van Indira van ’t 
Klooster (Arcam) rondt het publieksprogramma af.
Panelleden: Wouter Veldhuis (CRA/Must), Merel Pit  
(De Architect) en Barbara Luns (AiR) 

De livestream vindt u op de website van SCHUNCK.

Besloten Workshop  
Tijd: 12.00-17.00 uur / Waar: SCHUNCK & IBA 
Parkstad 

Onder leiding van IBA Parkstad, Gemeente Landgraaf, PEP  
en SCHUNCK buigen zich twee groepen jonge ontwerpers 
over een concrete casus aan de Leisure Lane Parkstad.  
De resultaten van deze workshop zijn op 19 & 20 juni 2021  
te zien op de +1 in SCHUNCK. 

Zaterdag 19 juni & zondag 20 juni 

In Search of Sharawadgi / Landscape Works with Piet 
Oudolf and LOLA Landscape Architects 

Tijd: Doorlopend / Di.t/m zo. 11.00 - 14.00 uur of 
14.00 - 17.00 uur / Waar: museum -1 SCHUNCK 

Tegen een gereduceerd tarief kunt u op deze twee dagen 
kennis maken met de lopende tentoonstelling over Piet Oudolf 
en LOLA Landscape Architects in het musuem van SCHUNCK. 
 
Reserveren is noodzakelijk en mogelijk via de  
online ticketverkoop  op de website van SCHUNCK. 

De tentoonstelling toont de transformatie van publieke 
tuinen en landschappen over de hele wereld. Maak kennis met 
het ultieme toekomstvisioen van Piet Oudolf en LOLA: een 
wereldbos tegen de opwarming van de aarde. Een droom die 
kan beginnen in ieders tuin, klein of groot.  

Kunstenaars Joseph Beuys, Kie Ellens, Anne Geene, Giuseppe 
Licari, Geert Mul, Darcy Neven, Vijai Patchineelam & Adrijana 
Gvozdenovic en Sanne Vaassen bieden met nieuw en bestaand 
werk een bijzonder perspectief op zowel de praktijk van 
het landschapsontwerp als op grotere vraagstukken zoals 
klimaatopwarming en de werking van de natuur op onze 
gezondheid 

In deze expositie vindt u onder andere een maquette van de 
Leisure Lane; het project waar de deelnemers van de Dag van de 
Jonge Ontwerper inspiratie uit putten evenals informatie over 
de tuin van Kasteel Etzenrade en de archeologische vondsten. 

Dreaming Out Loud / 
Jonge kunstenaars in de schijnwerpers 

Tijd: Doorlopend / Ma.t/m za. 9.00 - 17.30 uur / 
zo: 11.00 - 17.30 uur Waar: +1 SCHUNCK, gratis 
toegankelijk 

Tweejaarlijks nodigt SCHUNCK een jong talent uit de  
tri-nationale regio uit om binnen de disciplines Architectuur, 
Beeldende Kunst, Vormgeving en crossovers een kabinet-
presentatie samen te stellen en met het publiek te delen. 
Yves Dupont, EAP winnaar 2018, maakt de start van deze 
nieuwe kabinettenreeks met zijn project ‘VAK-huis a house  
for craftmanship in Limburg’. 

Zijn project richt zich op het bevorderen van lokale 
ambacht, vakmanschap en duurzaam ontwerpen binnen een 
steeds generieker wordende architectuur ten gevolge van 
kapitalisme en globalisatie. Een interessant ontwerp dat lokale 
bedrijven, ambachtslieden en studenten een plek biedt om te 
ontmoeten, te werken en te leren en bovendien aanzet tot het 
bevragen van klimaatproblematiek en exploitatie binnen de 
huidige maakindustrie.


