Specialisten
aangetrokken door R. en H. Slewe
Dr. Erik A. de Jong bekleedt de Artis-leerstoel voor Cultuur, Landschap en Natuur aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens adviseur van Artis en directeur van het Grote
Museum voor Biodiversiteit i.o.. Van 2002 tot 2006 was hij hoogleraar Landscape Studies
aan het Bard Graduate Center, New York en van 2002 tot 2008 Harvard Senior Fellow
Landscape Studies in Dumbarton Oaks, Washington D.C.. Zijn onderzoek en publicaties
betreffen de tuin- en landschapsarchitectuur en de relatie tussen natuur, landschap en
cultuur.
Dr. Christian Bertram is curator en programmeur van Podium voor tuin- en
landschapscultuur Beeckestijn te Velsen en eigenaar van Bureau Bertram: Architectuur en
Landschap in Historisch
Perspectief. Hij geeft geregeld colleges over de geschiedenis van de tuin- en
landschapsarchitectuur, onder meer aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool
Utrecht. Zijn onderzoek en publicaties betreffen de thema’s tuin, landschap en architectuur.
Hij is onder meer auteur van een overzichtswerk over buitenplaatsen in Noord-Holland.
Marina Roosebeek bna is architect met ruime ervaring in de omgang met gebouwen met
een beschermde status. Zij is onder meer architectlid bij de Monumenten- en
Welstandscommissie in Hoorn. Ook was zij lid van de Amsterdamse Raad voor de
Monumentenzorg en de Commissie voor Welstand en Monumenten van Amsterdam. Zij is
medeauteur van architectuurhistorische overzichtswerken over Amsterdam, zoals De Atlas
Gordel 20-40 (2000), de Atlas 19de-eeuwse Ring (2004) en de Atlas AUP (2011).
Michael R. van Gessel bnt/bns is zelfstandig landschapsarchitect in Amsterdam. Tussen
1979 en 1997 werkte hij bij bureau B + B, vanaf 1991 als directeur. De helft van zijn tijd
besteedt hij aan het superviseren van grote projecten als de ontwikkeling van de IJ-oevers in
Amsterdam en de vernieuwing van het Vondelpark en Artis. Verder werkt hij onder andere
aan landschapsarchitectonische projecten als nieuwe parken (Stadpark Osdorp,
museumpark Oranjewoud in Heerenveen, Oranjepark in Vlaardingen), renovaties van oude
stadsparken en landgoederen (Rijsterborgerherpark in Deventer, Valkenbergpark in Breda,
Twickel in Delden en Kasteel De Haar in Haarzuilens) en tuinen bij openbare gebouwen
zoals ministeries en museum de Hermitage in Amsterdam.
Haiko Meijer is architect en mededirecteur van de vestiging van architectenbureau Onix in
Groningen. Hij is bekend om zijn innovatieve houtgebouwen en -constructies. Zijn gebouwen
zijn herhaaldelijk bekroond met de Houtarchitectuurprijs en gepubliceerd in het boek Wood
Works (2009). Op het terrein van de stedenbouw werkte hij onder meer aan landschapsvisies
voor verschillende locaties en aan een woonscenario voor de Veenkolonieën (2005). Hij is
tevens docent aan de Academie van Bouwkunst in Groningen.
Allart Vogelzang is senior architect bij architectenbureau Onix in Groningen. Hij werkt veel
aan langlopende stedenbouwkundige en landschappelijke trajecten gecombineerd met
verschillende particuliere opgaven. Hij won diverse ontwerpwedstrijden en deelt met zijn
collega’s van Onix de titel ‘architect van het jaar 2010’. Hij is docent aan de Academie van
Bouwkunst in Groningen en Arnhem.

Zie voor meer informatie: www.haarlemsbouwplannen.nl/Elswoutshoek.htm

