Gezond verstand
heeft een Kloppend Hart

Wij realiseren onder andere… een 50 meter breed ecoduct over het spoor tussen Best en Boxtel
waarmee 7500 hectare natuur- en graasgebied wordt verbonden, 15 edelherten in een omrasterd gebied van
300 ha, verplaatsen en restaureren van 15 cultuurhistorische agrarische bijgebouwen die anders gesloopt
worden, workshops over aanleg en onderhoud van boerenerven, 4 heringerichte historische boerenerven, meer
dan 38 ha (her)ingericht landschap en natuur, herstel 3300 m oude grenswallen, herplant 600 Liempdse wilgen,
een schutskooi, 11 waterputten, 3 bakhuisjes, 11,75 kilometer aan nieuwe wandelpaden, herstel van 11 km oude
bestaande onverharde paden, lanen en routes, 5 nieuwe wandel- en 5 fietsroutes, 1 nieuwe NS-wandelroute,
5 oogst- en demonstratiedagen, herstel cultuurhistorisch waardevol park, herstel cultuurhistorisch centrum
kransakkerdorp, 3 gerestaureerde cultuurhistorische boerderijen inclusief bijgebouwen met een passende
functie, een bezoekerscentrum, een educatieve kinderboerderij, uitkijktoren, natuurdoolhof en natuurspeeltuin,
een faunapassage, 1800 meter veeraster, 3 digitale schermen met apps, 10 omgevingskunstobjecten, een
bijzonder kunstzinnig woud van 2500 m2, inplant 9 hectare erf met gebiedseigen flora, aanlegsteiger voor
fluisterboten en/of kano’s, een poel van 800 m2, bouw van 3 duurzame trekkershutten, een lesbrief over natuur en
duurzaamheid, een gerestaureerde potstal, 0,15 ha herstel waterhuishouding, flexibel peilbeheer bij 3 agrarische
bedrijven, duurzaam bodembeheer bij 6 agrarische bedrijven, duurzaam akkerrandenbeheer bij 3 bedrijven,
duurzaam bermbeheer, compostering bij 2 bedrijven, ontwikkeling van 5 Middeleeuwse arrangementen en 3
Middeleeuwse tochten, organisatie van 2 Middeleeuwse markten, een natuurbeleggingsfonds, 35 FTE nieuwe
werkgelegenheid, jaarlijks meer dan een ton private bijdragen aan de instandhouding van het landschap.
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‘Waar dit voorstel
in de kern om gaat’
Voorzitter Peter van de Wiel vat samen
Dat zijn aansprekende resultaten, zoals u van ons gewend bent. Wij hebben in Het Groene
Woud opnieuw intensief samengewerkt aan een fantastisch plan om deze resultaten binnen
vier jaar te realiseren: Kloppend Hart van Het Groene Woud. Dit plan is tot stand gekomen
in nauwe samenwerking tussen veel mensen en partijen in Het Groene Woud, en heeft veel
energie losgemaakt bij ons. Met de uitvoering tillen wij de kwaliteit, beleving en economie
van het Nationaal Landschap Het Groene Woud naar een bijzonder hoog niveau!
Het Groene Woud is onze trots. Het projectgebied met de natuurkernen de Mortelen,
de Scheeken, het Dommeldal en de Geelders vormt werkelijk het ‘kloppend hart’ van
Het Groene Woud. Dit groene hart van ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg is als
vestigingsfactor van onschatbare waarde voor al die mensen, bedrijven en instellingen die
in en rondom dit gebied leven, werken en recreëren.
Wij, projectpartners van het project Kloppend Hart, hebben besloten gezamenlijk deze
betekenis te versterken door de natuurgebieden tot één grootschalig natuurgebied
te verbinden met een ecoduct, het edelhert te introduceren en als overheden,
maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers een verregaande samenwerking
aan te gaan voor de ontwikkeling en instandhouding van dit landschap. Sinds de
oprichting van het Nationaal Landschap Het Groene Woud hebben nog nooit zoveel
nieuwe partijen geïnvesteerd in het landschap. Wij hebben elkaar gevonden omdat het
landschap voor ons allen de basis is voor ecologische, sociale en/of economische welvaart.

meerwaarde voor natuur en landschap nu en op de lange termijn, maar ook het
vliegwiel voor een veelheid aan toeristisch/recreatieve activiteiten die het hele gebied
een nieuwe economische vitaliteit geven.
Van niet minder betekenis voor het duurzaam behoud van de kwaliteit van natuur en
landschap in het Kloppend Hart is de betrokkenheid van de bewoners en ondernemers
bij het landschap waarin zij leven. In Liempde werken verenigingen, ondernemers en
bewoners samen in een uitvoeringsorganisatie om weer te komen tot het landschap van
weleer met cultuurhistorische bebouwing, bolle akkers en natuurgronden. Het herstel van
oude grenswallen wordt opgepakt en een rijksmonumentale boerderij wordt ingezet als
cultuur- en landschapshistorisch informatiecentrum.
In de wijk De Bimd in Boxtel kopen inwoners ruim zes hectare Dommeloevernatuur
aan. Samen met de paters Assumptionisten van Kasteel Stapelen en Brabants Landschap
zorgen zij voor de ontwikkeling en het behoud van dit stuk natuur. De ontwikkeling van
dit gebied levert een landschappelijke verbinding tussen het nieuwe kunstpark Stapelen
en het Dommeldal op. Tegelijkertijd zijn de bewoners verzekerd van een blijvend groen
Dommeldal om in te wonen.

Het eerste, essentiële, resultaat is de ecologische verbinding van de versnipperde
natuurkern. Nu is, ondanks het ecoduct over de A2, nog steeds sprake van een gebroken
hart vanwege de spoorverbinding dwars door het gebied. Een ecoduct wordt gebouwd.
ProRail is bereid fors bij te dragen aan deze ontbrekende schakel. Het nieuwe ecoduct
verbindt 7500 ha natuurgebied definitief en volledig met elkaar; een ecologische impuls
die zich nog tientallen jaren zal doorontwikkelen.

Allemaal voorbeelden hoe het programma Kloppend Hart leidt tot samenwerking en
actief burgerschap in optima forma. Verschillende grote recreatieve ondernemers zagen
zulke serieuze economische kansen in het samenspel van bovengenoemde resultaten dat
zij bereid zijn miljoenen te investeren in de ontwikkeling van dat landschap en duurzaam
te willen bijdragen aan het beheer en onderhoud ervan. Het deelproject Groene Poort en
belevingscentrum De Vleut is hiervan een goed voorbeeld. Dit recreatief centrum aan de
rand van Eindhoven, direct aan een afrit van de snelweg, promoot actief het Nationaal
Landschap Het Groene Woud en haar icoon het edelhert. Fiets- en wandelroutes starten
hier. Via een aantrekkelijk, nieuw ingericht landschap zijn de natuurkerngebieden met de
edelherten bereikbaar.

Een dergelijk omvangrijk natuurgebied verdient een icoon, symbolisch voor de
grootsheid van dit nieuwe omvangrijke natuurgebied: het edelhert. Deze ‘koning
van het woud’ wordt door Brabants Landschap losgelaten in een ingerasterd gebied
van ruim driehonderd hectare groot. Terugkomst van het edelhert is niet alleen een

Naast deze omvangrijke projecten leidt de bijdrage van inwoners en ondernemers uit het
gebied tot een veelheid aan landschappelijke, cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve
parels in de schil om het natuurgebied heen. Ze zijn onderling verbonden in een systeem
van wandel- en fietsroutes. Een groeimodel dat open staat voor nieuwe parels in de
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ketting, die voortkomen uit de creativiteit, ondernemingszin en enthousiasme van de
bewoners en ondernemers van Het Groene woud.
Het programma Kloppend Hart is opgebouwd vanuit het beginsel dat er geld verdiend
mag worden, zelfs moet worden, aan de bijzondere landschapswaarden in Het Groene
Woud. Een deel van deze opbrengsten vloeit echter terug in het beheer en onderhoud
van de unieke landschapswaarden zodat deze kunnen blijven bestaan. De kip met de
gouden eieren wordt gevoed in plaats van geplukt. Alle ondernemers in het Kloppend
Hart dragen een percentage van hun inkomsten bij aan de instandhouding van de
kernkwaliteiten van Het Groene Woud. De investeringen van de ondernemers blijven
ook na de planperiode van Landschappen van Allure doorlopen, mits er bezoekers en dus
inkomsten binnen blijven komen. Op deze manier blijft de samenwerking tussen overheid
en bedrijfsleven winst opleveren voor het landschap. Ondernemers in het programma
Kloppend Hart geloven in de doelen van het programma Kloppend Hart en investeren
dan ook flink. Niet alleen het landschap profiteert, maar ook de werkgelegenheid wordt
aanzienlijk gestimuleerd door het programma Kloppend Hart.
In Het Groene Woud investeren de samenwerkende partijen nadrukkelijk in de toekomst
van het landschap. Met de gevraagde bijdrage aan Landschappen van Allure van circa
€ 9,5 miljoen wordt een totale investering mogelijk van ongeveer € 30 miljoen. Op deze
manier wordt iedere euro vanuit Landschappen van Allure verdrievoudigd.
Landschappen van Allure heeft onvoorstelbaar veel energie losgemaakt in het gebied,
bij ondernemers, burgers, buurtschappen, dorpen, maatschappelijke organisaties en
gemeentelijke overheden. De samenwerking die tussen al deze partijen is ontstaan, is
ongeëvenaard en mag niet verloren gaan. Het gebied, de samenwerking, het resultaat
van het programma op korte termijn, maar nog veel meer de langere termijnwinst voor
natuur en landschap zijn het waard om nu in te investeren.
Namens het samenwerkingsverband,
Peter van de Wiel, wethouder gemeente Boxtel
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Inleiding en achtergrond

High tech vraagt om high green
In de Agenda van Brabant (2010) heeft de provincie lijnen uitgezet
voor de toekomst van Brabant. De ambitie is om Brabant te blijven
ontwikkelen als een hoogwaardige kennis- en innovatieregio. Werk
en salaris alleen zijn niet meer voldoende om bedrijven te boeien en
talenten te binden: leefomgeving en leefklimaat zijn doorslaggevende
vestigingsfactoren. High tech vraagt om high green. Dat is de
basisgedachte voor de toekomst.
Voor provincie Noord-Brabant reden om te investeren in drie
Landschappen van Allure, waaronder Het Groene Woud. Het Groene
Woud vormt als Nationaal Landschap een uniek ‘groot groen hart’
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van ongeveer 35.000 ha in de stedendriehoek ’s-HertogenboschTilburg-Eindhoven. Deze steden hebben alle drie de fysieke
verbindingsmogelijkheid naar dat groene hart, die met relatief weinig
inzet ook veel beter als ontspanningsplek & inspiratieplek gaat
fungeren. Dit is dé manier om de stad/landverbinding concreet te
maken.
Het investeringsvoorstel Kloppend Hart van Het Groene Woud
richt zich op de versterking van het groene hart. De focus ligt op de
ecologisch en cultuurhistorisch waardevolle gebieden de Mortelen,
de Scheeken, het Dommeldal en het cultuurlandschap rondom deze
gebieden. Ook de ontsluiting van deze gebieden en de economische
kansen die dit biedt, maken onderdeel uit van deze focus.
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Aanleiding voor het project en doelstelling

Het Groene Woud
Wij zijn trots op onze bijzondere omgeving. Wat Het Groene Woud bijzonder maakt is de
hoge biodiversiteit, de kleinschaligheid en variatie in het landschap. De oorsprong hiervan
voert ver terug in de tijd, toen de mens begon met het ontginnen van de woeste gronden.
Dat is nog goed te zien aan de bolle akkers, die ontstonden door bemesting van
arme gronden met heideplaggen en mest en waarvan rond Liempde enkele mooie
voorbeelden te vinden zijn. Of aan de uitgestrekte populierenweides, zogenaamde
coulisselandschappen, zoals Diependaal bij Sint Oedenrode. Niet overal werden de woeste
gebieden ontgonnen. Zo is De Kampina tussen de kernen Boxtel en Oisterwijk nog steeds
een ruig natuurgebied met uitgestrekte heidevelden, bossen en stuifzand. Ook water speelt
een rol bij de variëteit aan landschappen. Langs de rivier de Dommel zijn op veel plaatsen
nog oude beemdgronden met een weelderige plantengroei te vinden. Het landschap is zo
waardevol dat de overheid het gebied in 2005 uitriep tot Nationaal Landschap vanwege
haar unieke kwaliteiten. Het Groene Woud vormt een visitekaartje voor Nederland en
Noord-Brabant.
Tegelijkertijd is het Groene Woud nog relatief onbekend. Vooral vanuit de steden is
de bereikbaarheid niet optimaal, worden de mogelijkheden over en weer onvoldoende
benut en zijn de huidige toeristisch-recreatieve voorzieningen en activiteiten in
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Het Groene Woud onvoldoende onderscheidend. Ook de ecologische waarde van de
natuur is niet optimaal omdat zij wordt doorsneden door infrastructurele barrières.
De aantrekkingskracht van het gebied moet dusdanig versterkt worden dat de stedelingen
van Eindhoven, Den Bosch en Tilburg verleid worden het gebied te gaan ontdekken.
Die samenhang tussen stad en land komt nadrukkelijk tot uiting in de Ontwikkelingsvisie
2011-2025 voor Het Groene Woud, ‘Versterking door samenwerking’. De Streekraad
Het Groene Woud & De Meierij hanteert de drie schillen van Het Groene Woud:
Schil 1 is de natuurkern
Schil 2 het cultuurlandschap
Schil 3 de steden
De investeringsvoorstellen Groene Corridor, Harba Lorifa en De nieuwe Heerlijkheid
focussen zich vooral op de verbindende schakels van de stad door het cultuurlandschap
(schil 3 en 2).
Het programma Kloppend Hart zorgt ervoor dat de natuurkern een natuur- en
belevingswaarde krijgt van nationale betekenis. Dit wordt voor een groot gedeelte
ook vormgegeven vanuit het cultuurlandschap rondom de natuurkern (schil 1 en 2).
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Aanleiding voor het project en doelstelling

Saamhorigheid doet het hart kloppen
De deelnemende partijen in het gebied beseffen dat de unieke landschappelijke waarden
en de beleving ervan belangrijke pijlers vormen voor duurzame (sociaaleconomische)
ontwikkeling, zeker vanwege de ligging midden in Brabantstad. Al jaren zetten de partijen
in Het Groene Woud zich eendrachtig in voor een duurzame ontwikkeling waarin de
natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten behouden en benut worden.
Deze saamhorigheid doet het hart van Het Groene Woud daadwerkelijk kloppen
en past binnen het DNA van het gebied. Voor het project Kloppend Hart is deze
manier van werken een bewuste keuze. Er wordt niet enkel ‘top-down’ geredeneerd
vanuit een centrale visie, maar vanuit een natuurlijk samenkomen van initiatieven die
invulling geven aan de visie, waardoor ecologische, sociaaleconomische en sociaalmaatschappelijke kansen ontstaan. Initiatieven als de Streekrekening, de Streekcoöperatie
en de Streekraad Het Groene Woud & De Meierij zijn hiervan aansprekende proactieve
voorbeelden, die volledig aansluiten op de nieuwe koers van de provincie Noord-Brabant.
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Het Kloppend Hart zet deze koers voort waarin overheden faciliteren en als gelijkwaardig
partner participeren, maar maatschappelijke organisaties en ondernemers het initiatief
nemen en uitvoeren. Binnen ons programma Kloppend Hart van Het Groene Woud
bevinden zich innovatieve initiatieven op dit gebied zoals de recreatieve ondernemers die
met een gedeelte van hun inkomsten het landschap in stand houden, de gemeenschap
van Liempde die als zelfstandige uitvoeringsorganisatie zorg draagt voor het eigen
landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed en de inwoners van de Boxtelse wijk
De Bimd die in samenwerking met de paters Assumptionisten van kasteel Stapelen en
Brabants Landschap zelf hun groene omgeving aankopen en veiligstellen.
Vanaf het allereerste begin (1994) hebben nog nooit zoveel nieuwe partners daadwerkelijk
in een project van Het Groene Woud geïnvesteerd. Juist de toevoeging van ondernemersen inwonerskracht maakt het project ijzersterk.
Burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben Het Groene Woud
van oudsher tot een fraai en waardevol gebied gemaakt en zullen dit blijven doen.
Een eerste duw in de rug vanuit de provincie is wel nodig om het gewenste niveau ‘Allure’
te bereiken.
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Aanleiding voor het project en doelstelling

Doelstelling
Kloppend Hart van Het Groene Woud staat voor een belangrijke uitdaging. De ligging
midden in de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg is naast de kracht
ook de zwakte van Het Groene Woud. Door fysieke barrièrewerking van snelweg, spoor
en rivieren is het hart van Het Groene Woud voor mens en dier versnipperd. Het Groene
Woud heeft hierdoor een gebroken hart. Omdat ook de recreatieve ontsluiting gebrekkig
is, is Het Groene Woud bij veel mensen in de omgeving nog niet bekend en geliefd als
aantrekkelijk recreatiegebied.
De doelstelling van Kloppend Hart is:
Het ecologisch, toeristisch-recreatief en sociaal economisch verbinden en versterken
van de natuurkernen van Het Groene Woud, en het omliggende cultuurlandschap.
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Provincie en Streekraad hebben de doelstelling bekrachtigd in de Ontwikkelingsvisie voor
Het Groene Woud 2011-2025: ‘Versterking door samenwerking’. Met realisatie van deze
doelstelling worden economie en ecologie krachtig aan elkaar verbonden waarmee ook de
sociaal-maatschappelijke samenhang een belangrijke impuls krijgt. Door de natuurkern
van Het Groene Woud tot een aaneengesloten natuur- en recreatiegebied te ontwikkelen,
wordt Het Groene Woud daadwerkelijk een Landschap van Allure. Deze impuls zorgt
ervoor dat Het Groene Woud meer betekenis krijgt voor de omliggende steden.
Wij staan niet aan het beginpunt van deze uitdaging, zoals de gerealiseerde natuurbrug
over de A2 illustreert, maar we zetten de werkzaamheden met nog meer energie en
nieuwe partijen voort.

De doelstelling van Kloppend Hart is:

‘Het ecologisch,
toeristisch-recreatief en
sociaal economisch verbinden
en versterken van de natuurkernen
van Het Groene Woud, en het
omliggende cultuurlandschap’
15
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Aanleiding voor het project en doelstelling

De natuurkern en het cultuurlandschap
Met het project Kloppend Hart wordt een belangrijk deel van de Ontwikkelingsvisie 20112025 van Het Groene Woud in de natuurkern (1e schil) en het cultuurlandschap (2e schil)
gerealiseerd:
Schil 1 De natuurkern: De kernnatuurgebieden de Kampina, de Mortelen, de Scheeken
en het Dommeldal worden aaneengeschakeld. De ontstane natuurkern wordt met groot
wild op de kaart gezet.
Schil 2 Het cultuurlandschap: Rondom de natuurkern worden landschappelijke,
cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve parels ontwikkeld en versterkt. Er ontstaat
een parelsnoer rondom de natuurkern waardoor deze optimaal bereikt en beleefd kan
worden.
De natuurkern
De uitvoering van het programma Kloppend Hart geeft de noodzakelijke plus aan
de kernnatuurgebieden van Het Groene Woud, aanvullend op de versnelde realisatie
van de EHS (zie kader). Met de realisatie van het ecoduct over het spoor wordt de
meest belangrijke infrastructurele barrière binnen Het Groene Woud geslecht. De
aaneenschakeling van de kernnatuurgebieden de Kampina, de Mortelen, de Scheeken
en het Dommeldal wordt daarmee een feit. Het gebroken hart is weer een geheel. Een
ecologische impuls die zich nog tientallen jaren doorontwikkelt.
Het edelhert wordt (in driehonderd hectare omheind gebied) teruggebracht in Het
Groene Woud en staat symbool voor de grootsheid van het natuurhart. Groot wild
tussen de drie steden: high tech en high green! De introductie van het edelhert draagt
er aan bij dat Het Groene Woud als aantrekkelijk recreatiegebied bij veel meer mensen
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in de omgeving bekend en geliefd wordt. Er is bovendien meer ruimte voor natuurlijke
processen. De wens om groot wild te introduceren is niet nieuw; dit was al opgenomen in
het eerste Studierapport van Het Groene Woud uit 1994.

Het bid van Brabants Landschap voor de versnelde realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) in Het Groene Woud.
Voor de duidelijkheid: Het bid van Brabants Landschap voor de versnelde realisatie
van de EHS maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag. Het is wel een belangrijk
onderdeel in het realiseren van de doelstelling.
Het hoofddoel van het bid van Brabants Landschap is de verbetering van de
ecologische kwaliteit en samenhang van de gebieden de Mortelen en de Scheeken
enerzijds en het vormen van robuuste verbindingen met de Kampina en het
Dommeldal/de Geelders anderzijds. In samenwerking met Waterschap De Dommel
wordt ook de hydrologische kwaliteit versterkt. Realisatie van het bid betekent de
verwerving van ruim honderd hectare EHS, ecologische inrichting van 250 hectare
EHS en specifieke maatregelen om de biodiversiteit te vergroten. Dit alles in nauwe
samenwerking met de agrarische sector. Hiermee wordt de ecologische basis van
het hart van Het Groene Woud op orde gebracht.

De natuurkern en het parelsnoer in het cultuurlandschap

Bezoekersstromen

Het cultuurlandschap

Aloude zandwegen en kerkepaden worden gebruikt om wandelaars en fietsers optimaal
van het gebied te laten genieten. Ook hier dragen de ondernemers in bij. Recreanten
kunnen de Dommel ter hoogte van de Bobbenagelseweg op een veilige manier
oversteken, waarmee een belangrijke recreatieve barrière geslecht wordt.

Het natuurhart van Het Groene Woud is ingebed in kleinschalig cultuurlandschap met
buurtschappen zoals Olland en De Vleut, beschermde dorpsgezichten zoals Oirschot en
Liempde, open akkercomplexen en bolle akkers. Dit is de zogenaamde tweede schil uit
de ontwikkelingsvisie. In deze schil is een goede balans tussen de drie p’s (people, planet
en profit) van wezenlijk belang. De kernopgaven voor de drie p’s zijn:
• p
 rofit: bijzonder ondernemerschap
• p
 lanet: een bijzonder gevarieerd natuur-, beken- en cultuurlandschap
• p
 eople: een bijzondere beleving voor bezoeker en bewoner

Het ontdekken en beleven van de natuurkern begint bij toeristisch-recreatieve parels die
gemakkelijk bereikbaar zijn vanaf de snelwegafslagen of het station. Bijvoorbeeld bij de
Vleut en Liempde worden de unieke kwaliteiten van de natuurkernen overgebracht naar
de bezoekers. Een scala aan mogelijke activiteiten in de natuur maakt dat een bezoek voor
de hand ligt. De parels investeren ook in aantrekkelijke rechtstreekse landschappelijke
verbindingen naar de natuurkern. Het edelhert speelt ook hier een grote rol in
arrangementen en product-marktcombinaties die ondernemers en inwoners organiseren.
Het streeknetwerk staat klaar om deze initiatieven te ondersteunen.

Het cultuurlandschap heeft op zichzelf ook veel te bieden. De ondernemingen sluiten
aan bij wat Brabant zo bijzonder maakt. Thema’s als Jheronimus Bosch en Bourgondisch
Brabant komen terug in de projecten, ook een edelhertenbiefstukje staat op het menu.
In het cultuurlandschap bevinden zich cultuurhistorisch waardevolle belevingsplekken;
eveneens parels aan het parelsnoer. Een voorbeeld is Kasteel Stapelen waar een mystieke
rust heerst en de bezoeker verbaasd wordt door een kunstpark à la Insel Hombroich.
Volgt de bezoeker de Dommel naar Sint Oedenrode, dan vindt hij bij aankomst in
Sint Oedenrode een tweede kunstpark, het Duizendjarig Woud. Het edelhert en
kunst en cultuur zijn thema’s die bij deze belevingsplekken steeds terug keren. De
vanuit Landschappen van Allure te restaureren cultuurhistorische gebouwen zoals
kartuizerhoeve Het Groot Duijfhuis, herbergboerderij D’n Eijngel en de Hulsthoeve
worden deels publiekelijk toegankelijk gemaakt en geven de bezoeker op kleinschalige
wijze informatie over de historie en het omringende landschap. Ook in de kern Liempde
wordt een vervallen monumentale langgevelboerderij gerestaureerd en als streekmuseum
ingericht. De Liempdenaren herstellen ook boerenerven, putten, oude grenswallen en
investeren in de natuur van de Geelders. Op deze manier wordt het landschap leesbaar en
beleefbaar en wordt de regionale identiteit versterkt.
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Bovenstaande begrippen zijn kernbegrippen voor de provincie Noord-Brabant in relatie tot Landschappen van Allure.
Op de volgende pagina’s worden de te behalen resultaten gekoppeld aan deze begrippen gedetailleerd beschreven.
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Te behalen resultaten

Versterking van het landschap
Het ecoduct over het spoor is het missende, ecologische puzzelstuk om de Kampina
en de Mortelen aan de westzijde van het spoor te verbinden met de Scheeken en het
Dommeldal aan de oostzijde van het spoor. Hiermee wordt een immense stap gezet
in het aaneenschakelen van de natuurkern Het Groene Woud tot groots natuurgebied
tussen de drie steden. Het edelhert wordt, achter hekken in een 300 ha groot gebied, terug
gebracht in de Scheeken en is het icoon van deze grootsheid. Natuurkern Het Groene
Woud wordt er mee op de kaart gezet. Het edelhert zorgt als zogenaamde intermediate
feeder op natuurlijke wijze voor gevarieerde vegetatie, het open houden van graslanden en
bosverjonging.
Aanvullend op de realisatie van de natuurkern worden op strategische plekken in de
landschappelijke schil landschapsversterkingen uitgevoerd. De ecologische en toeristischrecreatieve verbindingen krijgen hiermee extra stevigheid en allure. Het worden echte
parels! Projecten als ‘Groene Poort en Belevingscentrum De Vleut’, ‘Liempde Gastvrije
en cultuurhistorische toegangspoort tot het Hart van Het Groene Woud’, ‘Duizendjarig
Woud’ en ‘Park Stapelen’ creëren een rechtstreekse landschappelijke verbinding tussen
de recreatieve functie en de natuurkern. Er worden bijvoorbeeld poelen gegraven en
houtwallen, vlechtheggen en knotwilgen aangeplant. De recreant zal het gebied hiermee
in volle glorie beleven. De wandelaar of fietser passeert tijdens zijn bezoek aan het hart
van Het Groene Woud verschillende cultuurhistorische parels. De oorspronkelijke
boerderijen met bijgebouwen als stallen, bakhuisjes, Vlaamse schuren en erven behoren
tot de kernkwaliteiten van Het Groene Woud. Ze bepalen in hoge mate de identiteit,
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verrijken het landschap en maken ons verleden tastbaar en beleefbaar. Het programma
Kloppend Hart investeert in behoud, herstel en beleving van cultuurhistorisch erfgoed
in de landschappelijke schil. De vanuit Landschappen van Allure te restaureren
cultuurhistorische gebouwen zullen publiekelijk toegankelijk zijn en geven de bezoeker
op kleinschalige wijze informatie over de historie en het omringende landschap.
De investering in het cultuurhistorisch erfgoed beperkt zich echter niet tot deze
gebouwen. Stichting de Brabantse Boerderij voert binnen het programma een innovatief
‘makelaarssysteem’ door, waarbij agrarisch erfgoed dat op de huidige plaats gesloopt dreigt
te worden vakkundig wordt afgebroken en op een passende plek een tweede leven krijgt
in Het Groene Woud.

Dynamische ontwikkeling in het landschap
Het programma Kloppend Hart is er op gericht Het Groene Woud als samenhangend
natuur- en recreatiegebied op de kaart te zetten en te ontsluiten. Een snoer van
landschappelijke, cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve parels in de schil rondom
de natuurkernen de Mortelen, de Scheeken en het Dommeldal geven hieraan vorm.
Het gebied is dooraderd met wandel- en fietspaden. Het parelsnoer is meer dan de som
der delen. Er ligt een robuuste basis voor de toekomst, waarin het snoer aangevuld wordt
met nieuwe parels.
Het aaneenschakelen van de natuurgebieden tot een aaneengesloten gebied zorgt ervoor
dat de biodiversiteit nog decennia lang door ontwikkelt.

Het edelhert heeft naast zijn ecologische rol ook een andere speciale rol in de
ontwikkeling van het landschap. Het is een icoon en vliegwiel ten bate van de natuur,
betrokkenheid, bezoekers en bestedingen. Als ambassadeur kan ‘de koning van het woud’
het belang en de schoonheid van natuur overbrengen. Branding, excursies, arrangementen
en (streek)product-marktcombinaties zorgen ervoor dat Het Groene Woud een plek
krijgt tussen de oren en in de harten van mensen. Het boek ‘Wild van de economie’1 laat
duidelijk zien dat de aanwezigheid van groot wild ook garant staat voor economie op
bijvoorbeeld het vlak van horeca, buitensportuitrusting, jacht en streekproducten. Dit
wordt bevestigd door het feit dat ondernemers in dit uitvoeringsprogramma het edelhert
als beeldmerk oppakken en hier volop in investeren. Nieuwe initiatieven van burgers en
ondernemers worden door het streeknetwerk opgepakt.
Kunst & Cultuur is een thema dat rondom de Dommel meerdere malen terug komt.
Beleving pur sang. Kunstparken op de rand van dal en dorp (in Boxtel en SintOedenrode) vormen entrees naar het Dommeldal. De tocht langs de Dommel leidt langs
meerdere cultuurhistorisch waardevolle belevingsplekken waar kunst door bijvoorbeeld
expositieruimte ook een onderdeel van de beleving vormt.
Door de parels in de landschappelijke schil rondom de natuurkern aan elkaar te koppelen
en waarde toe te voegen aan de natuurkern door de introductie van groot wild is het
programma Kloppend Hart een groeimodel, dat de toekomstige ontwikkeling van
Landschap van Allure Het Groene Woud blijvend van impulsen voorziet.

1

Ondernemen en beleven in het landschap
Samenwerking en innovatie

Het Groene Woud heeft in het verleden veel successen geboekt met natuur- en
landschapsontwikkeling. Voor een groot gedeelte zijn deze successen toe te schrijven
aan een hoge mate van eensgezindheid, samenwerking en innovatie. Menselijke factoren
dus. Ook in het programma Kloppend Hart is gekeken op welke vlakken innovatie
en samenwerking kunnen leiden tot substantiële resultaten en nieuwe oplossingen.
Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud neemt als bruggenbouwer het voortouw
en werkt samen met onder andere Brabants Landschap, Waterschap De Dommel, de
ZLTO, de ASN Bank en agrarische ondernemers om tot efficiëntie realisatie te komen
van natuurontwikkeling, flexibel peilbeheer, compostering bij agrarische bedrijven
en duurzaam bodem- en bermbeheer. Dit alles gebaseerd op het creëren van winwinsituaties.
De dorpen en buurtschappen in het plangebied zijn essentieel onderdeel van de
kernkwaliteiten van Het Groene Woud. De dorpsbewoners zelf zien de bijzondere
cultuurhistorische en natuurlijke waarden in hun leefomgeving dan ook als de basis
voor een duurzame sociale economie, die het bewonen en (recreatief) bezoeken van
deze omgeving meer dan waard maken. Bewoners, verenigingen en ondernemers werken
intensief samen om de sociaaleconomische kansen te pakken.
In Liempde is deze samenwerking dusdanig dat verenigingen, ondernemers en
bewoners zich verenigd hebben in een uitvoeringsorganisatie (SPPiLL) die zelfstandig

Wild van de economie, Reinier Enzerink, Tom Bade, Berend van Middendorp en Gerben Smid, 2010.
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de leiding neemt om het unieke ensemble van cultuurhistorische bebouwing, bolle
akkers en natuurgronden te herstellen. De werkwijze in Liempde wordt ondersteund
door de Universiteit van Tilburg. Inmiddels is er ook internationale belangstelling en
ondersteuning ontstaan in het kader van een onderzoek naar de realisatie van ‘doedemocratie’. De gemeente Boxtel vervult een faciliterende rol in het geheel.
Ook van bijzondere allure op het gebied van burgerbetrokkenheid is het vernieuwende
initiatief van de bewoners van de Boxtelse wijk De Bimd om, in samenwerking met
de paters Assumptionisten van Kasteel Stapelen en Brabants Landschap, zes hectare
Dommeloevernatuur (geen EHS) aan te kopen en als landschap veilig te stellen
voor toekomstige ontwikkelingen. De aanleiding was de publieke verkoop van deze
Dommeloevers. Voorlopig heeft Stichting Brabant Landschap de aankoop gefinancierd.
Tot 1 januari 2016 krijgen de buurtbewoners de tijd om de lening aan Brabants Landschap
terug te betalen. Dit gebeurt via het oprichten van een stichting en het uitgeven van
participaties en certificaten. Het mes snijdt hier aan twee kanten. De landschappelijke
verbinding tussen het kunstpark Stapelen en het Dommeldal is verzekerd en de bewoners
zijn zeker van de blijvende meerwaarde van het wonen aan het groene Dommeldal.
Met de bovengenoemde projecten staat het uitvoeringsprogramma Kloppend Hart voor
samenwerking en actief burgerschap in optima forma.
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Verdienmodellen
Toerisme & recreatie is het leidende verdienmodel voor het landschap in het programma
Kloppend Hart. Het programma is opgebouwd vanuit het beginsel dat er geld verdiend
mag worden, zelfs moet worden, aan de bijzondere landschapswaarden in Het Groene
Woud. Een deel van deze opbrengsten moet dan echter wel terug vloeien in het beheer en
onderhoud van de unieke landschapswaarden zodat deze kunnen blijven bestaan. Op die
manier wordt de kip met de gouden eieren gevoed in plaats van geslacht.
Alle ondernemers in het Kloppend Hart dragen een percentage van de inkomsten af
aan de instandhouding van de kernkwaliteiten van Het Groene Woud. Deze bijdrage
wordt rechtstreeks gekoppeld aan het beheer van de landschappelijke omgeving van de
onderneming. Het is de taak van het programmamanagement om de komende jaren
de verdienmodellen te stroomlijnen, te maximaliseren en uit te dragen naar het gehele
Het Groene Woud. Hiervoor hebben de projectpartners middelen gereserveerd. Voor
de recreant is het duidelijk dat hij met zijn bezoek een bijdrage levert aan het beheer. De
investeringen van de ondernemers blijven ook na de planperiode van Landschappen
van Allure doorlopen, mits er bezoekers en dus inkomsten binnen blijven komen. De
ondernemers binnen het programma Kloppend Hart ontwikkelen met deze benadering
een duurzame en gastvrije vrijetijdssector in Noord-Brabant.

Werkgelegenheid

De actieradius voor een dag cultuur en recreatie is volgens koopstromenonderzoek van
de Rabobank 35 kilometer. Dit betekent dat de steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven,
Tilburg en zelfs Waalwijk hier royaal binnen vallen. Deze wetenschap, in combinatie met
de bijzondere natuur- en landschapswaarden in Het Groene Woud, vormt de basis voor
een groene economie. Ondernemers in het programma Kloppend Hart geloven hier in en
investeren dan ook flink. De belangen van bedrijven en natuur worden zo gebundeld.
Niet alleen het landschap profiteert, maar ook de werkgelegenheid krijgt een stimulans
door het programma Kloppend Hart. De investeringen vanuit Landschappen van Allure
leiden bij de gezamenlijke ondernemingen tot een werkgelegenheidstoename.

Multipliers

In Het Groene Woud investeren de samenwerkende partijen nadrukkelijk in de toekomst
van het landschap. Met de gevraagde bijdrage aan Landschappen van Allure van circa
€ 9,5 miljoen wordt een totale investering mogelijk van ongeveer € 30 miljoen. Op
deze manier wordt iedere euro vanuit Landschappen van Allure verdrievoudigd. Nog
sprekender is het om bij het multipliereffect onderscheid te maken tussen ‘overheden’
en ‘niet-overheden’. De ‘niet-overheden’ in het programma staan garant voor een
investering van circa € 16 miljoen. De overheidsinvesteringen in het landschap worden
dus meer dan verdubbeld vanuit de private sector!
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1. E
 delherten in het hart van
Het Groene Woud ‘Grootse natuurbeleving’
Waarom dit project?
Het edelhert, ook wel ‘koning van het woud’ genoemd, is een icoon. Het edelhert staat symbool
voor grootse natuur. De aanwezigheid van edelherten geeft een gebied allure en identiteit. ‘Iconische
aanwezigheid’ maakt inwoners trots en bezoekers worden getriggerd door potentieel avontuur. Het
programma Kloppend Hart wil allure toevoegen aan Het Groene Woud, zodat het als een krachtige en
aaneengesloten natuur- en recreatiekern op de nationale kaart komt te staan.
Het edelhert heeft een sleutelrol bij natuurbeheer, in het verbeteren van de biodiversiteit en binnen het
functioneren van ecosystemen. Edelherten als grote ‘intermediate feeders’ hebben positieve effecten
op de aanwezige vegetatie en fauna. Edelherten versterken de identiteit van het gebied en maken het
bekender en aantrekkelijker, waardoor Het Groene Woud zich nog nadrukkelijker als belangrijke
toeristische trekpleister kan profileren. Toeristisch-recreatieve ondernemers binnen het programma
zien het edelhert dan ook als een belangrijke onderlegger om succesvol te investeren en ondernemen.

1

Boxtel

Wat is het project?
Binnen de afgerasterde eigendommen van Brabants Landschap aan weerszijden van de natuurbrug
over de A2 worden in een gebied van ongeveer driehonderd hectare tien tot twaalf edelherten uitgezet.
De aanleg van een grofwildraster zorgt ervoor dat het project geen risico’s met zich meebrengt voor
de verkeersveiligheid of schade aan landbouw en boomteelt veroorzaakt. Mocht er onverhoopt toch
een probleem optreden dan heeft Brabants Landschap de geldende kaders en gedragsregels duidelijk
omschreven. Deze vindt u in bijlage VII bij dit investeringsvoorstel. Door het aanbrengen van kleine
poortjes vormt het raster geen barrière voor andere diersoorten zoals de das, kleine zoogdieren en
de ree. Op termijn zullen er naar verwachting maximaal 20 tot 25 dieren binnen het raster worden
gehouden. Om de populatie niet groter te laten worden, vindt populatiebeheer door middel van afschot
plaats. Ook worden er met de Faunabeheereenheid en twee wildbeheereenheden (WBE’s) afspraken
gemaakt over afschot na eventuele uitbraak van een hert. In samenspraak met de WBE’s worden hierbij
ervaren grofwildjagers ingezet. Met de initiatiefnemers van de projecten ‘De Vleut’ en ‘Liempde, Gastvrij
en cultuurhistorisch hart van Het Groene Woud‘ vindt afstemming plaats over de organisatie van
excursies door het gebied. Om de landschappelijke en ecologische verbinding tussen het gebied van
de edelherten en De Vleut te verbeteren stelt de gemeente Best in samenwerking met Waterschap
De Dommel en Brabants Landschap een beheer- en inrichtingsplan op. De eigenaar van Landgoed
Velder wil een deel van zijn eigendommen betrekken bij het edelhertengebied. Hiermee zijn er
toekomstige mogelijkheden om de oppervlakte van het ingerasterde gebied verder te vergroten.

Opp.: 149ha

Lengte Raster: 6.991 m

Opp.: 141ha

Lengte Raster: 10.226 m

Best
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De trekker van het project
Brabants Landschap

Betrokken partijen
Provincie Noord-Brabant, eigenaar Landgoed Velder, Waterschap
De Dommel, gemeente Best, Faunabeheereenheid, twee
wildbeheereenheden (WBE’s)

Projectkosten
€ 659.000,-

Concrete resultaten
• 15 kilometer grofwildraster					
• wildroosters, beheerpoorten, klaphekken			
• aanschaf 15 herten, veterinair onderzoek, vervoer, zenders
Wat is de aangevraagde bijdrage?
€ 329.500,-

Fasering/planning met betrekking tot de aanvraag
Het project zal worden uitgevoerd in de periode 2014-2015.

Versterking landschap
Het edelhert vervult een belangrijke rol in het functioneren van
ecosystemen en wordt daarom ook wel een sleutelsoort genoemd.
Een beperkt aantal edelherten in het gebied heeft op den duur een
positief effect op de biodiversiteit. De aanwezigheid van het edelhert
biedt diverse planten- en diersoorten nieuwe bestaansmogelijkheden.
Ook zorgt het voor variatie in de vegetatiestructuur en een betere
bodemkwaliteit. Daarnaast kunnen hoefdieren zoals edelherten
een positieve invloed hebben op de bosverjonging, waarbij de
kiemingskansen en vestigingskansen van allerlei boom- en
struiksoorten toenemen. Door het ontstaan van deze gevarieerde
natuur en het vooruitzicht een edelhert te kunnen zien, wordt Het
Groene Woud aantrekkelijker voor recreanten en neemt het toerisme
toe. Het Groene Woud wordt hierdoor steeds meer op de kaart gezet
als een groots natuur- en landschapsgebied met allure.

Dynamische ontwikkeling
in het landschap
Door de aantrekkingskracht van het edelhert krijgt Het Groene
Woud meer bekendheid, zowel regionaal als nationaal. Het edelhert
vervult een speciale rol als vliegwiel voor natuur, ruimtelijke kwaliteit,
participatie, recreatie en economie. Het zorgt voor toename van
de biodiversiteit en vervult een ambassadeursrol. Als ‘koning van
het woud’ kan het edelhert de schoonheid en aantrekkelijkheid
van de natuur overbrengen. Op deze manier worden inwoners en
bezoekers, in het bijzonder stedelingen, meer bij de natuur betrokken.
De mogelijkheid een edelhert te zien is spannend en spreekt tot
de verbeelding. Deze verbeeldingskracht geeft een impuls aan de
verbinding stad-platteland.
Het terugbrengen van het edelhert versterkt de landschappelijke
kwaliteit van de kern van Het Groene Woud. Ook heeft dit een
cultuurhistorische waarde. Edelherten leefden immers vroeger in
dit gebied. Met dit project herleven die tijden en wordt de iconische
aanwezigheid van het hert in ere hersteld.

(Terug)verdienmogelijkheden
Het project zorgt voor een toename van recreanten en daarmee
voor verdienmogelijkheden in Het Groene Woud. Het organiseren
van excursies levert inkomsten op voor De Vleut. De afspraak is
dat een deel van deze inkomsten terugvloeit naar het edelhert en
vooral wordt ingezet voor de jaarlijks terugkerende beheer- en
onderhoudskosten van de rasters, roosters en poorten.

Ondernemen en beleven
in het landschap
Marktcombinaties zorgen er samen met natuurverenigingen en
natuurbeschermingsorganisaties voor dat Het Groene Woud een
plek tussen de oren en in de harten van de mensen krijgt. Er is
gebleken (onder andere op de Veluwe en in het Weerterbos) dat de
aanwezigheid van grootwild garant staat voor verdienmogelijkheden.
Zo vormen het dorp Liempde en bezoekerscentrum De Vleut de
uitvalbasis voor excursies en arrangementen naar De Scheeken en
de edelherten.
De agrarische sector kan ook inspelen op de aanwezigheid van het
edelhert. Vooral agrarische bedrijven met een verbrede landbouw die
zich ook richten op recreatie, streekproducten, landschapsbeheer en/
of agrarisch natuurbeheer krijgen nieuwe recreatieve kansen.
Ze kunnen zelf, met de inzet van hun producten en diensten, inspelen
op de aanwezigheid van het edelhert.
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2. Ecoduct over spoorlijn Eindhoven-Boxtel
‘Van barrière naar grote eenheid natuur’

Waarom dit project?

2

Het programma Kloppend Hart heeft de realisering van een groot samenhangend natuurgebied met
een hoge biodiversiteit in de kern van Het Groene Woud als belangrijk doel gekozen. Om dit doel te
realiseren is opheffing van de nog aanwezige barrières noodzakelijk.
Dit ecoduct is de laatste ontbrekende schakel in de aaneensluiting van de natuurkern van Het Groene
Woud. Met de aanleg van deze faunapassage over het spoor is de gewenste duurzame en ecologische
verbinding te realiseren tussen de kernnatuurgebieden Kampina, de Mortelen en Landgoed Velder
enerzijds en de Scheeken, het Dommeldal en de Geelders anderzijds. In samenhang met de aanleg
van het ecoduct worden ook de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de natuurkern verder
ontwikkeld. De grootschalige natuur raakt daadwerkelijk aaneengesloten en de ‘Binnentuin van Het
Groene Woud’ gaat als een ecologisch geheel functioneren. In het recente verleden is er al een ecoduct
over de A2 aangelegd om deze gebieden te ontsnipperen. Voor het duurzaam voortbestaan van diverse
soorten als vleermuis, das, ree en kamsalamander is een faunapassage over het spoor noodzakelijk om
verdere ontsnippering te realiseren. Na afloop van het project is de meest belangrijke infrastructurele
barrière binnen Het Groene Woud geslecht. Hiermee wordt invulling gegeven aan het doel van het
programma Kloppend Hart om een natuur- en landschapseenheid van een zodanige omvang en allure
te creëren dat Het Groene Woud als natuur- en recreatiegebied op de nationale kaart wordt gezet.

Wat is het project?
In De Mortelen is in 2005 over de A2 een ecoduct aangelegd van vijftig meter breed. Met deze
breedte en de aangebrachte natte zone is deze natuurbrug geschikt voor amfibieën, kleine zoogdieren,
marterachtigen en alle soorten grote grazers.
De spoorlijn Boxtel-Eindhoven, ter hoogte van De Mortelen, is in het vastgestelde
‘Meerjarenprogramma Ontsnippering’ (MJPO) door het rijk als prioritair knelpunt NB01 benoemd.
De doelsoorten voor de te nemen maatregelen vanuit de eisen van het MJPO zijn de ree, das, vleermuis,
kleine marterachtigen (wezel, bunzing, hermelijn) en amfibieën en reptielen (vooral de kamsalamander).
Daarnaast zijn er wensen geformuleerd voor dagvlinders, vos, hazelworm, grote grazers en steen- en
boommarters. Op basis van de functionele en technische voorwaarden is een programma van eisen
opgesteld. Dit is uitgewerkt in zogenaamde ecotopen met de daarbij behorende inrichtingseisen.
Voorbeelden van ecotopen zijn bijvoorbeeld een stobbenwal (voor kleine zoogdieren), een natte zone
(voor amfibieën) of een grazige zone (voor vlinders en grazers).
De oplossing voor het knelpunt NB01 is de aanleg van een ecoduct met een breedte van vijftig meter
tussen spoorkilometer 44 en 45 van het baanvak Boxtel-Eindhoven. De locatie is onder meer gebaseerd
op de uitgesproken voorkeur van een aantal geraadpleegde stakeholders (gemeenten, provincie,
landgoedeigenaar, Alterra, Brabants Landschap). Ook ligt de locatie op een logische plek in het ‘verlengde’
van de natuurbrug over de A2. De spoorlijn is ter plaatse viersporig wat een forse overspanning vraagt
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van ongeveer dertig meter. Aan de westzijde van de spoorlijn loopt
een parallelweg. Deze wordt ook door het ecoduct overspannen met
een tweede, veel korter veld van ongeveer vijftien meter.
Een beperkte bijdrage via dit Landschappen van Allure-traject
(slechts twintig procent) biedt een unieke kans op realisering van dit
majeur natuurproject.

De trekker van het project
ProRail ondertekent voor € 7.923.000,- projectkosten en
€ 1.500.000,- gevraagde bijdrage Landschappen van Allure.
Brabants Landschap ondertekent voor € 346.000,- aankoop
benodigde gronden en € 84.600,- gevraagde bijdrage Landschappen
van Allure.

Betrokken partijen
ProRail, Brabants Landschap, gemeente Best, gemeente Oirschot
en de provincie Noord-Brabant

Projectkosten
€ 8.269.000,- inclusief btw

Concrete resultaten
• b
 ouw van een ecoduct over spoorlijn en parallelweg, met een
breedte van 50 meter en een overspanning van 30 en 15 meter
• ecologische inrichting van een gebied van 15 hectare met
poelen (voortplantingsbiotopen voor amfibieën), singels als
geleidingszones (met specifieke loofboomsoorten en struiken)
en bosrandontwikkeling (migratiezones voor vlinders en kleine
zoogdieren)

Versterking landschap
Hoewel de bouw van een groot, gebiedsvreemd element in het
kleinschalige Groene Woud de structuur ter plaatse ingrijpend
verandert, heeft deze ingreep een immens effect op de ecologische
en landschappelijke kwaliteit van Het Groene Woud in zijn geheel.
Het gewenste aaneengesloten natuurhart van Het Groene Woud krijgt
zo zijn vorm.
Het ecoduct wordt zo ingepast dat de landschappelijke en
cultuurhistorische karakteristiek van het gebied behouden blijft.
Ook biedt het ecoduct mogelijkheden om landschappelijke
kwaliteitswinst te boeken ten opzichte van de bestaande situatie.
De huidige open ruimte aan de oostzijde van het spoor biedt
goede mogelijkheden voor een landschappelijke inrichting
die meer structuur oplevert en ecologische meerwaarde biedt.
Landschapselementen als houtwallen en bomenrijen (met
autochtone, ter plaatse thuishorende loofboomsoorten en
struiksoorten) kunnen, samen met enkele amfibieënpoelen,
als geleidingszone naar het ecoduct fungeren.

Dynamische ontwikkeling
in het landschap
Realisatie van het ecoduct zorgt voor veel extra uitstraling en allure
binnen Het Groene Woud. Met het ecoduct kan het beheer van Het
Groene Woud zich steeds meer richten op de ecologische waarden
van de gehele natuureenheid. De aanwezige flora en fauna hebben
veel baat bij deze aaneenschakeling van grote natuurgebieden.

Ondernemen en beleven
in het landschap
Binnen het project wordt nadrukkelijk samengewerkt met Brabants
Landschap, de gemeenten Best en Oirschot en de provincie NoordBrabant. Tijdens de bouw van het ecoduct worden bewoners uit het
hart van Het Groene Woud, inwoners van de omliggende steden
en andere recreatieve bezoekers met excursies en andersoortige
informatie betrokken bij de ontwikkeling van het ecoduct. Door te
wijzen op zowel het belang van het ecoduct voor de natuurwaarden
binnen het gebied als op de noodzaak om ontsnipperingsknelpunten
op te lossen, krijgt het project een waardevolle educatieve toevoeging.

(Terug)verdienmogelijkheden
Het verdienaspect bestaat voor dit project uit een hoog
natuurrendement. Het ecoduct levert immers een grote bijdrage
aan de natuurkwaliteit van Het Groene Woud als samenhangend
natuurgebied. Daarnaast vergroot het ecoduct de belevingswaarde
van het kloppend hart van Het Groene Woud. Een groot, goed
functionerend en attractief natuurgebied heeft een grote recreatieve
aantrekkingskracht.
Enthousiaste bezoekers in Het Groene Woud nemen deel aan
excursies, georganiseerd door onder meer De Vleut in Best, SPPiLL
in Liempde en Brabants Landschap. Dit zorgt ook voor een toename
van het aantal overnachtingen van bezoekers. De gelden die hieruit
voortvloeien, komen deels weer ten goede aan de duurzame
instandhouding van het gebied.

Wat is de aangevraagde bijdrage?
€ 1.584.600,-

Fasering/planning met betrekking tot de aanvraag
Het project zal worden uitgevoerd in de periode 2014 tot 2017.
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3. G
 roene Win-Win Allianties

‘Natuur en landbouw gaan hand in hand en versterken elkaar’

Waarom dit project?
Het Kloppend Hart zet zich in om landschappelijke verbindingen te leggen. Door de belangen van
natuur en landbouw naast elkaar te zetten, worden nieuwe allianties gevormd, besparingen gerealiseerd
en nieuwe verdienmodellen ontwikkeld. Op dit moment willen diverse partijen in Het Groene Woud
initiatieven uitvoeren op het gebied van natuur en landschap. Deze partijen kunnen elkaar echter nog
niet altijd vinden. Vooral voor landbouw- en natuurorganisaties is samenwerking en vertrouwen in
elkaar niet vanzelfsprekend. Er is investering in tijd, kennis, expertise en innovatieve samenwerking
nodig om partijen nader tot elkaar te brengen. Pas dan zijn de bestaande ideeën en initiatieven ook
daadwerkelijk en/of optimaler ten uitvoer te brengen en kan er (kosten)efficiënt nieuwe natuur worden
gerealiseerd. De Agrarische Natuur Vereniging Het Groene Woud functioneert als een bruggenbouwer
tussen de twee werelden en zal deze rol voor enkele innovatieve projecten vervullen.

Wat is het project?
Met dit project worden Groene Win-Win Allianties gevormd in de Mortelen en Scheeken. Hiermee
wordt Het Groene Woud klimaatbestendiger gemaakt, hydrologisch verbeterd, neemt de biodiversiteit
toe, wordt nieuwe natuur gerealiseerd en een nieuw verdienmodel voor het gebied gecreëerd. De
afzonderlijke initiatieven worden eerst lokaal uitgevoerd, maar hebben de potentie om binnen afzienbare
tijd uit te groeien tot een gebiedsbrede aanpak voor Het Groene Woud. Daarnaast is de verwachting
dat onderdelen ervan als ‘best practice’ voor andere gebieden gebruikt gaan worden: om burgers en
ondernemers meer te betrekken bij hun eigen landschap (participatie), als nieuwe verdienmodellen
en om de verblijfswaarde van het gebied te vergroten (al dan niet in relatie tot andere projecten) door
kansen te benutten die zich voordoen binnen het totale programma Kloppend Hart. Een onafhankelijk
procesbegeleider zal de initiatieven bij elkaar brengen en begeleiden tijdens de uitvoering.
De verschillende initiatieven worden langs twee pijlers geconcretiseerd.
1. M
 ultifunctioneel landgebruik (maatregelen aantrekkelijk en klimaatbestendig landschap):
a. B
 edrijfsplannen en realisatie flexibel peilbeheer, resulterend in optimalisatie van het peilbeheer in
de attentiegebieden rondom de Natte Natuurparels Mortelen en Scheeken zodat een netto plus voor
zowel landbouw als natuur wordt gerealiseerd.
b. D
 uurzaam bodembeheer; Bedrijfsplannen duurzaam bodembeheer. Bedrijfs- en gebiedsgerichte
compostering, zodat wordt bespaard op beheerkosten en reststromen lokaal kunnen worden ingezet.
c. D
 uurzaam randen- en bermbeheer door een of meerdere agrarische bedrijven, Waterschap De
Dommel en/of gemeente(n), resulterend in akkerranden met bloemenmengsels langs het gewas en
een hogere biodiversiteit in bermen. Daarnaast akkerrandenbeheer waarmee op natuurlijke wijze
plagen in het gewas worden bestreden en meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap worden
gecreëerd.
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2. N
 atuurbeleggingsfonds (privaat landschapsfonds):
In twee pilots; pilot Het Groene Woud en de Kleine Beerze,
wordt een beleggingsfonds opgericht, zodat op efficiënte wijze
natuurdoelen worden gerealiseerd waar burgers bij worden
betrokken. Aan het eind van de Landschappen van Allure-periode
zal het fonds volledig operationeel zijn en tot realisatie van nieuwe
natuur leiden.

De trekker van het project
Agrarische Natuurvereniging (ANV) Het Groene Woud

Betrokken partijen
De kracht van Het Groene Woud zit in de samenwerking tussen
partijen. Partijen, met op het oog verschillende belangen, participeren
in samenwerkingsmodellen die leiden tot een aantrekkelijker klimaat
om in te wonen, werken en recreëren.
Binnen het project wordt in wisselende samenstellingen
samengewerkt met Waterschap De Dommel, Brabants Landschap,
ASN Bank, ZLTO, gemeenten in Het Groene Woud, Huis van de
Brabantse Kempen, grondeigenaren, agrarisch ondernemers en
inwoners uit het gebied.

Projectkosten
De totale kosten voor het project bedragen € 628.792,-.

Concrete resultaten
•
•
•
•
•
•

t wee pilots natuurbeleggingsfonds
duurzaam bodembeheer (min. 6 bedrijven, 3 in uitvoering)
akkerrandenbeheer (3 bedrijven)
bermbeheer (1 doelgebied)
flexibel peilbeheer (minimaal 3 bedrijven)
compostering (2 bedrijven) in de Mortelen en Scheeken

Wat is de aangevraagde bijdrage?
De aangevraagde bijdrage bedraagt € 182.889,-.

Fasering/planning met betrekking tot de aanvraag
In 2013 en 2014 zal het project de gebiedspartijen begeleiden
en ondersteunen in het doorontwikkelen en koppelen van de
verschillende initiatieven en bij het ten uitvoer brengen van de
maatregelen of het opzetten van de pilots. De jaren 2015 en 2016
staan vooral in het teken van uitvoering, leren van de ervaringen en
eerste resultaten en het communiceren en delen van kennis over de
projecten binnen Het Groene Woud en met andere gebieden.

Versterking landschap
Alle activiteiten binnen het project Groene Win-Win Allianties
zijn gericht op versterking van de ruimtelijke en landschappelijke
kwaliteit.
• V
 ia de pijler multifunctioneel landgebruik verbeteren de
waterhuishouding, de bodem en de biodiversiteit. Dit ondersteunt
de natuurkwaliteit van de EHS en verzacht de grenzen tussen
natuur en landbouw. Het deelprogramma maakt Het Groene
Woud bestendiger tegen de klimaatverandering en realiseert een
aantrekkelijk en gevarieerd landschap.
• H
 et natuurbeleggingsfonds investeert in de natuur, het landschap
en de lokale economie van Het Groene Woud door het rendement
uit te keren in streekproducten en recreatieve arrangementen.

Dynamische ontwikkeling
in het landschap
Versterking van de relatie stad-platteland is voor Het Groene Woud,
omringd door drie grote steden, erg belangrijk. Het project Groene
Win-Win Allianties draagt hieraan bij door een aantrekkelijk
landschap te realiseren, maar ook door burgers te betrekken bij het
landschap via een natuurbeleggingsfonds.
Het natuurbeleggingsfonds speelt in op het verlangen van steeds
meer Nederlanders om in hun leefomgeving te investeren, gezonde
voeding te eten en meer inzicht te verkrijgen in waar hun voedsel
vandaan komt. Door het rendement van de beleggingen uit het
natuurbeleggingsfonds in natura uit te keren (via een (web)
winkel met streekproducten en streekarrangementen) wordt de
verkoopketen tussen de agrariër en de klant kleiner. Een deel van
het vermogen van de beleggers wordt aangewend om te investeren
in natuur en landschap, biodiversiteit en de grond waarop eerlijk
voedsel wordt verbouwd.

Ondernemen en beleven
in het landschap
De trend is dat steeds minder publieke middelen beschikbaar
zijn voor natuurontwikkeling en voor het behoud en herstel van
landschappelijke waarden. Met veel creativiteit en via een praktische
benadering zijn innovatieve oplossingen gevonden die deze
bezuinigingen kunnen opvangen.
• Het samenwerkingsmodel voor multifunctioneel landgebruik is
gebaseerd op oplossingen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en
geeft veel ruimte voor innovatie tijdens de uitvoering. Het doel (de
te ontwikkelen ‘plus’ voor natuur en landbouw) is hierbij leidend ten
opzichte van het middel (de wijze waarop die ‘plus’ tot stand komt).
• Het natuurbeleggingsfonds verbindt op innovatieve wijze
consument en producent en creëert hieruit een verdienmodel.
Hiernaast zal de ANV tijdens de uitvoering samen met gebiedspartners
aandacht besteden aan innovatieve oplossingen voor de uitvoering van
het bidbook EHS (ondernemende EHS), de ‘Ecological Focus Area’ van
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en aan de uitvoering van de
‘Green Deal’ zodat geen kansen worden gemist.

(Terug)verdienmogelijkheden
Het nieuwe verdienmodel zorgt voor nieuwe financieringsstromen
voor aankoop en beheer van gronden en een economische impuls
voor het gebied door verkoop van streekproducten en recreatieve
arrangementen aan beleggers in het groenbeleggingsfonds. Door te
kiezen voor duurzame oplossingen en samenwerking worden winwinsituaties gecreëerd die ook op de lange termijn een aantrekkelijk,
robuust en klimaatbestendig landschap veilig stellen. Kern is dat
natuur- en landschapsontwikkeling niet vergoed moet worden, maar
geld moet opleveren.
• Via multifunctioneel landgebruik wordt een win-win voor natuur
en landbouw gerealiseerd.
• Mensen die de natuur- en landschapsontwikkeling een warm hart
toedragen investeren via het natuurbeleggingsfonds in Het Groene
Woud.
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4. R
 eanimatie van verloren erfgoed
‘Een tweede leven voor verloren gewaande nalatenschap’

Waarom dit project?
Het programma Kloppend Hart richt zich op het behoud van cultuurhistorisch landschap en
ruimtelijke kwaliteit. Dit project richt zich op het daadwerkelijk fysieke behoud van in het bijzonder
cultuurhistorische bijgebouwen die bedreigd worden. Het gaat dan om ruraal erfgoed dat in de huidige
situatie of op de huidige locatie niet in aanmerking komt voor restauratie en bij het uitblijven van actie
gewoonweg verdwijnt. Behoud van deze cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen betekent een
enorme toegevoegde waarde voor het landschap.

Wat is het project?
In het innovatieve project Reanimatie van verloren erfgoed bemiddelt Stichting de Brabantse Boerderij
tussen eigenaren van een bedreigde schuur en nieuwe eigenaren die deze gebouwen en nieuwe functie
en plek willen geven. Het verplaatsen kan omdat schuren destijds volledig demontabel werden gebouwd.
Door een tijdelijke opslagruimte te creëren hoeven koop en verkoop niet noodzakelijkerwijs samen te
vallen. Door verkoop genereert het project nieuwe middelen om weer een ander historisch bijgebouw
aan te kopen en te restaureren; een goedkope en innovatieve manier van cultiveren.
De Landschappen van Allure-bijdrage wordt enerzijds ingezet voor het opzetten van het systeem
van beschrijving, demontage en opslag, herplaatsing en restauratie van Vlaamse schuren en andere
historische bijgebouwen. Anderzijds organiseert dit systeem het concreet en fysiek herplaatsen van
minimaal vijftien historische schuren binnen Het Groene Woud. Door de objecten aan te kopen en
verantwoord te verplaatsen, kan dit cultuurhistorisch waardevolle erfgoed behouden blijven voor de
toekomst en (de beleving van) het landschap duurzaam versterken.
Onder de noemer ‘Boerenerf en landschap’ worden diverse workshops gehouden, waarbij erfeigenaren
de benodigde kennis opdoen, en vervolgens zelf op hun eigen erf aan de slag kunnen met herstel en
onderhoud, bijvoorbeeld met het slaan van een waterput of het hermetselen van een verdwenen bakoven
aan een oorspronkelijk bakhuisje.
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De trekker van het project
Stichting de Brabantse Boerderij (SdBB)
Betrokken partijen
Stichting Het Groene Woud in Uitvoering, Monumentenhuis
Brabant, Heemkundekringen, Brabants Landschap, dhr. Maarten
Peeters, Vlaamse schuur Olland (Het Hoefje), Stichting de
Boelaars-Hoeve (krijgt onderdak binnen de genoemde Vlaamse
schuur in Olland), Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van
Constantinopel, Stichting Het Roois Landschap, Schaapskudde
Eerde, Cees Sleutjes uit Liempde, Stichting Zeldzame Huisdierrassen,
Schamp Bouwkundig Advies, sloopbedrijf A. van Liempd

Projectkosten
€ 370.000,-

Concrete resultaten
• verplaatsingssystematiek schuren
• restauratie en verplaatsing 15 bijgebouwen
• w
 orkshops waarbij particuliere erfbezitters kennis opdoen
van aanleg en onderhoud van boeren erven en het direct
omliggende landschap
Wat is de aangevraagde bijdrage?
€ 350.000,-

Fasering/planning met betrekking tot de aanvraag
In de periode 2013-2014 wordt het project opgezet
en uitgevoerd. In de jaren 2013-2016 worden vijftien
schuurverplaatsingen en restauraties gerealiseerd.
De workshops zullen in de 2e helft van 2013 en begin 2014
plaatsvinden.

Versterking landschap
De historische boerderijen van waaruit het Brabantse landschap voor
een groot deel is ontgonnen, in cultuur gebracht en vormgegeven,
vormen een wezenlijk onderdeel van dit cultuurhistorisch
waardevolle landschap. Dit geldt ook voor de oorspronkelijke
bijgebouwen en erven. Samen vormen zij het ensemble, het
cultuurhistorisch systeem, dat wij landschap noemen. De schuren,
bakhuisjes en schoppen vormen met de erven en wat nog over is
van het vroegere agrarische cultuurlandschap ons agrarisch cultureel
erfgoed. Erfgoed waar we zuinig op moeten zijn. Het draagt bij aan
de leefbaarheid en beleving van het platteland, zowel voor bewoners,
omwonenden, passanten en zeker ook recreanten. Zij zijn essentiële
elementen binnen het totale cultuurhistorische systeem en daarmee
een wezenlijk onderdeel van ‘het DNA van Brabant’. Het gaat om
onvervangbaar erfgoed, dat na verval of sloop voor altijd verloren is.
Het behoud van deze bijgebouwen verbetert de landschappelijke
kwaliteit. Door bij nieuwe ontwikkelingen (zoals ruimte voor ruimte,
bedrijfsmatige of recreatieve functies in ‘nieuwe’ bijgebouwen en
de behoefte aan bijgebouwen onder particulieren) oorspronkelijke
bijgebouwen te herplaatsen op cultuurhistorisch en landschappelijk
passende locaties, wordt het landschap versterkt en verbeterd.

Dynamische ontwikkeling
in het landschap
Het project Reanimatie van verloren erfgoed trekt kleinschalige
activiteiten aan en ontwikkelt zich veelal bottom-up. Het is
bijvoorbeeld de bedoeling dat Stichting de Boelaars-Hoeve met haar
activiteiten onderdak vindt in de inmiddels herplaatste Vlaamse
schuur van Het Hoefje in Olland en SdBB gaat dit erf in Olland
gebruiken voor haar onderwijs- en educatieactiviteiten over de
versterking van boerenerven. SdBB biedt ROC’s werk- en leerplaatsen
aan om het ambacht van het herbouwen van historische schuren
te leren in het kader van de nieuwe economie. Ook wordt Erfgoed
Brabant/de nieuwe Brabant Academy betrokken bij het verspreiden
van kennis.

Ondernemen en beleven
in het landschap
Het opnieuw inzetten van het oude gebruik om bestaande (van
oorsprong demontabele) gebouwen te verplaatsen, is zeer innovatief.
Een vergeten manier van omgaan met onze gebouwen wordt
opnieuw uitgevonden. Op deze wijze wordt eeuwenoud materiaal
opnieuw gebruikt, aangevuld met veelal duurzame, milieuvriendelijke
en lokale materialen. Deze bijdrage wordt werkelijk substantieel als
de methode uiteindelijk uitgerold wordt over de gehele provincie
Noord-Brabant.

(Terug)verdienmogelijkheden
Het verplaatsen en restaureren van historische schuren en de
verkoop naderhand genereert inkomsten. Hierdoor zijn de
verplaatsingskosten terug te verdienen en kan geïnvesteerd worden
in volgende te verplaatsen schuren. Doordat een nieuwe eigenaar een
passende functie voor de herplaatste schuur vindt, worden inkomsten
gegenereerd om te investeren in het onderhoud van deze historische
gebouwen en in het omliggend landschap. Zo wordt zowel gebouw
als landschap duurzaam beheerd en behouden. Het project zal, na
de opstartfase, zichzelf bekostigen doordat de nieuwe eigenaar van
een herplaatste schuur het verplaatsen en het systeem betaalt. Zo
kan het project in principe eindeloos en over meerdere gebieden
kostendekkend doorlopen. Hiervoor is wel extra (in het bijzonder
bestemmingsplan technische) beleidsruimte nodig.
Door de publiciteit die we met dit project genereren, worden
mensen begeesterd voor het behoud van het totale cultuurhistorisch
waardevolle agrarische erfgoed via de restauratie van bijgebouwen en
erven in het algemeen. Dit draagvlak is essentieel voor het behoud in
de toekomst.
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5. L iempde, poort tot het hart
van Het Groene Woud ‘Gastvrij en cultuurhistorisch super-ensemble’
Waarom dit project?

5

Het programma Kloppend Hart richt zich op het verbinden van het recreatieve aanbod en het versterken
van het landschap in het hart van Het Groene Woud.
Dit project zorgt met de realisatie van een informatiecentrum, de versterking van het ‘cultuurhistorische
super-ensemble’ in en rondom Liempde en de versterking van de verbindingen naar het buitengebied
voor een sterke toegangspoort tot Het Groene Woud en voor een toename van ruimtelijke kwaliteit. Het
super-ensemble bestaat uit de ecologische, economische en sociale samenhang van akkercomplexen en
bijbehorende nederzettingen, steilranden, beekdalen en natuurgebieden rondom de kern van Liempde.
Investeren in het super-ensemble is investeren in ruimtelijke kwaliteit en daarmee in een kloppend en
toegankelijk hart van Het Groene Woud.
De waardering van Liempde tot cultuurhistorisch super-ensemble komt voor uit het rapport van F.P.
Kortlang en dr. K.A.H.W. Leenders dat in opdracht van de gemeente Boxtel in 2006 is opgesteld in
kader van de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied: ‘Een cultuurhistorische en
archeologische waardestelling van Bolle Akkers en Open Akkers in het buitengebied van Boxtel en
Liempde. Eindhoven (ArchAeo), 2006. ArchAeo-rapport 0607.’

Wat is het project?
Het project bestaat uit drie delen.
Deelproject A betreft de versterking van het cultuurhistorisch super-ensemble in het buitengebied van
Liempde. Dit gebeurt door het herstellen van cultuurhistorische hooilanden en oude grenswallen en
het bouwen van een schutskooi. Ook is er een herintroductie van het concept ‘gemeene’ gronden in de
Geelders: woeste, hoger gelegen gronden die al voorkwamen in de Middeleeuwen. Er komt een herplant
van de Liempdse wilg en er worden waterputten geslagen op het erf van authentieke boerderijen. Door
gebruik van landbouwplastic te ontmoedigen en de informatieborden te vervangen vindt een verfraaiing
van het landschap plaats.
Deelproject B betreft de versterking van de relatie tussen de kern van Liempde en andere onderdelen
van het cultuurhistorisch super-ensemble. Door de inrichting van een cultuur- en landschapshistorisch
informatiecentrum wordt de relatie tussen het centrum van Liempde en andere onderdelen van het
cultuurhistorisch super-ensemble zichtbaar gemaakt. Wordt dit een punt van wandel- en fietsroutes naar
Het Groene Woud. Uitbreiding van het stelsel van wandel- en fietsroutes, herstel van oude bestaande
onverharde paden en routes en het ontwikkelen van een NS-route (in samenwerking met Lennisheuvel)
versterken dit. Daarnaast wordt de overgang van het dorp naar het buitengebied versterkt door de
aanplant van onder meer vlechtheggen en hoogstamfruitbomen en wordt de landbouw anno 1900
levend gemaakt.
Deelproject C betreft de versterking van de kern Liempde. Liempde is een uniek kransakkerdorp
dat onderdeel uitmaakt van het cultuurhistorisch super-ensemble. De kern Liempde wordt versterkt
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als herkenbaar centrum van een kransakkerdorp. Dit gebeurt
door de herinrichting van de oude schutskooi (Concordiapark),
de versterking van het beschermd dorpsgezicht in het centrum,
de restauratie van een Rijksmomument tot cultuur- en
landschapshistorisch informatiecentrum, het vergroten van het
aantal cultuurhistorische elementen en de herinrichting van
historische erven.
Het project richt zich niet alleen op Liempde, maar ook op andere
projecten binnen het Kloppend Hart, waaronder de herintroductie
van het edelhert, de ontwikkeling van recreatieve routes en
arrangementen samen met onder andere De Vleut en Lennisheuvel,
de ontwikkeling van het Groot Duijfhuis als stoppunt in routes
naar De Geelders en het Dommeldal in samenwerking met
Brabants Landschap en de ontwikkeling van kennis en productmarktcombinaties samen met VVV Noordoost-Brabant.

De trekker van het project
SPPiLL, Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde
(voorzitter Michael Michiels).

Betrokken partijen
Gemeente Boxtel, Dorpsraad Liempde, inwoners, verenigingen
en ondernemers uit Liempde, Stichting Brabants Landschap,
Waterschap De Dommel, Koninklijke Nederlandsche Heidemij
en Arcadis, Stichting Zet, Natuurwerkgroep Liempde,
Jeugdnatuurwacht Liempde, Heemkundekring stichting Kèk Liemt,
de populierenwerkgroep van Natuurwerkgroep Liempde, Stichting
Brabantse Boerderij, Stichting Kartuizerklooster Sint Sophia van
Constantinopel, verenigingen en particulieren die zich bezig houden
met historische landbouw(werktuigen), projectontwikkelaars
van bouwlocatie Liempde-Zuid, Stichting Het Groene Woud in
Uitvoering, Rural Alliances, CROL, WSD en overige partners in het
Kloppend Hart-project

SPPiLL heeft een ‘overeenkomst tot innovatieve samenwerking’
gesloten met gemeente Boxtel. Vanuit het eigen projectbureau
werkt SPPiLL, in samenwerking met inwoners, verenigingen
en ondernemers, aan projecten binnen Liempde, waaronder dit
project. Projecten die normaal gesproken door de gemeente worden
opgepakt, worden ontwikkeld en uitgevoerd door de Liempdse
gemeenschap. In Liempde is burgerparticipatie geen concept, maar
een inmiddels bewezen formule van SPPiLL.

Projectkosten
Deelproject A (Versterking van het cultuurhistorisch super-ensemble
in het buitengebied van Liempde): € 626.700,Deelproject B (Versterking van de relatie tussen de kern en andere
onderdelen van het cultuurhistorisch super-ensemble): € 420.250,Deelproject C (Versterking van de kern van het cultuurhistorisch
systeem): € 1.727.200,Deelproject D (Projectmanagement en communicatie): € 296.035,Totaal € 3.070.185,-

Versterking landschap
In 2006 werd Liempde gewaardeerd als ‘cultuurhistorisch
super-ensemble Liempde’, uniek in Europa. De samenhang
van ecologische, economische en sociale samenhang van
akkercomplexen en bijbehorende nederzettingen, steilranden,
beekdalen en natuurgebieden is op veel plaatsen in en rondom
de kern Liempde nog beleefbaar. Binnen het project worden de
elementen en structuren van het super-ensemble versterkt, zowel in
het centrum van Liempde, bij de overgang van het centrum naar het
buitengebied en op de akkers, beemdgronden en woeste gronden
in het buitengebied zelf. Hierdoor ontstaat een nog beter beleefbaar
en benutbaar cultuurhistorisch en landschappelijk geheel. De sterke
kanten van Liempde worden nog sterker gemaakt en krijgen nog
meer allure!

Wat is de aangevraagde bijdrage?
Deelproject A:
Deelproject B:
Deelproject C:
Deelproject D:
Totaal 		

€ 305.325,€ 203.705,€ 470.630,€ 133.323,€ 1.112.983,-

Concrete resultaten
•
•
•
•
•
•

informatiecentrum in cultuurhistorische laaggevelboerderij
herplant 600 Liempsche wilgen
4 hectare hersteld cultuurhistorisch hooilandenlandschap
3 300 meter herstel oude grenswallen
5 waterputten
t e veel om op te noemen, zie bijlage II

Fasering/planning met betrekking tot de aanvraag
Het gehele project loopt van 2013 tot en met 2016.

De projecten van SPPiLL worden gedragen door de ideologie van
de ‘Doe-Democratie’. Met de leefbaarheidsdriehoek van inwoners,
verenigingen en ondernemers als structureel uitgangspunt van alle
initiatieven heeft SPPiLL breed draagvlak ontwikkeld binnen de
Liempdse samenleving, provincie Noord-Brabant en het Europese
project Rural Alliances. De werkwijze van SPPiLL wordt gevolgd en
ondersteund door Tilburg University, in het kader van onderzoek
naar de Doe-Democratie.
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Dynamische ontwikkeling
in het landschap
SPPiLL zet dit project als een nadrukkelijk bottom-up proces
op. Inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en
bedrijven leveren hun ideeën als input voor de herinrichting. Na de
planvormingsfase zullen de werkzaamheden door zowel vrijwilligers
als professionele krachten uitgevoerd worden. Door deze werkwijze
worden grote groepen mensen, individueel of vanuit verenigingen,
bij dit project en dus bij de ontwikkeling van het landschap
betrokken, mensen die nog niet eerder bij dit soort processen
betrokken zijn geweest. SPPiLL heeft de afgelopen jaren volop
ervaring opgedaan met deze werkwijze. Zo werden in de periode
2010-2012 ruim tienduizend vrijwilligersuren gestoken in de
Liempdse SPPiLL-projecten.

(Terug)verdienmogelijkheden
In het project zitten diverse verdienmogelijkheden die bijdragen
aan een structurele financiering ten behoeve van het versterken
van het landschap en de leefbaarheid van Liempde. SPPiLL heeft
in de afgelopen twee jaar een systematiek ontwikkeld waarbij
de verkoop van bezoekersarrangementen financiële middelen
oplevert die worden aangewend voor projecten die zorgen voor
het versterken van het landschap. Dezelfde systematiek wil SPPiLL
inzetten bij dit project: een toeslag op de verkochte consumpties
in het informatiecentrum, een toeslag op verkochte routes,
streekproducten en dergelijke en een afdracht bij excursies en

arrangementen (waaronder wandelingen met gidsen). Ook worden
er, samen met ondernemers, product-marktcombinaties ontwikkeld.
Cultuurhistorisch belangrijke elementen worden vertaald naar
producten, die daarmee de kwaliteit van een economische drager
krijgen. Hierdoor wordt de kans op behoud van bijvoorbeeld een
Vlaamse schuur of langgevelboerderij groter.
Naast de directe verdienmogelijkheden voor het landschap zorgt
het project ook voor afgeleide positieve economische effecten.
Zo zal het project zorgen voor een toenemend aantal bezoekers aan
Liempde en aan Het Groene Woud. Dit resulteert in extra omzet
en werkgelegenheid bij de lokale en regionale horeca en dag- en
verblijfsrecreatiebedrijven.

Specifiek voor de restauratie van de langgevelboerderij tot cultuuren landschapshistorisch infocentrum zal een ‘meester-metgezel’project opgezet worden, waardoor werkloze ouderen en jongeren
participeren in het project.
Vanwege de visie dat het cultuurhistorisch super-ensemble
Liempde versterkt moet worden, zullen hier sociale groepen uit
de buitengebieden bij betrokken worden, zoals buurtverenigingen.
Burgerparticipatie is het kernwoord om sociale structuur te
behouden en te versterken.

Ondernemen en beleven
in het landschap
Het cultuurhistorisch super-ensemble Liempde werkte honderden
jaren. Dit systeem moet weer versterkt worden. Het unieke van dit
project is dat de oude structuren en elementen gebruikt worden
om vanaf 2013 verbeterde waarden (economie, ecologie, landschap,
sociaal) te creëren. Sterke punten uit het verleden worden sterke
punten van de toekomst. Het totale dorp (inclusief het buitengebied)
wordt als eenheid gebruikt om sociaal, economisch en ecologisch
de toekomst in te gaan. Het uitgangspunt van deze totaalbenadering
heeft waardevol landschap voortgebracht en zal het landschap ook
weer verder versterken.
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6. G
 root Duijfhuis
‘Open monument aan de Dommel’

Waarom dit project?

6

Het Groot Duijfhuis en haar omgeving vormt een van de meest authentieke plekken binnen Nationaal
Landschap Het Groene Woud. Het ensemble van Kartuizerhoeve, Vlaamse schuur, duiventoren, bolle
akkers en rivier de Dommel vormt een cultuurhistorische ‘hotspot’ tussen het gehucht Kasteren en het
dorp Liempde. Het Groot Duijfhuis met haar omgeving vormt de optimale plek om de unieke omgeving
ten volle te beleven en geeft identiteit aan Het Groene Woud. Binnen het progamma Kloppend Hart
worden de cultuurhistorische gebouwen in het Dommeldal zoals het Groot Duijfhuis opgenomen in een
samenhangend recreatief wandel- en fietssysteem. De gebouwen worden (gedeeltelijk) open gesteld en
benut om de bijzondere natuur- en cultuurwaarden onder de aandacht te brengen bij de bezoeker van
het gebied. Het Groot Duijfhuis wil informeren en laten beleven. Vanuit het Groot Duijfhuis vervolgt de
wandelaar of fietser zijn tocht naar andere cultuurhistorische pleisterplaatsen binnen het Kloppend Hart,
zoals de Hulsthoeve of de historische kern van Liempde.

Wat is het project?
Het Groot Duijfhuis vervult op dit moment al een beperkte maatschappelijke functie. De Vlaamse
schuur vormt een belangrijk onderdeel van de excursies die Heemkundekringen, Natuurwerkgroep
Liempde en Brabants Landschap verzorgen. De schuur wordt incidenteel ingezet bij grotere
evenementen. Boerderij het Groot Duijfhuis bestaat uit een zestiende-eeuwse Herenkamer, een
woongedeelte, een grubstal en een potstalschuur. Een medewerker van Brabants Landschap ziet vanuit
de dienstwoning toe op het beheer van de omgeving. De Herenkamer is een plek waar schrijvers,
dichters en cultureel geïnteresseerden van gedachten kunnen wisselen over natuur, cultuurhistorie en
kunst. De ruimte fungeert ook als vergader- en ontmoetingslocatie voor bijzondere gelegenheden.
De bijdrage vanuit Landschappen van Allure is bedoeld om het stalgedeelte aan te passen tot
informatiepunt. De potstal gaat dienen als ‘multifunctionele ruimte’. Bezoekers vinden er informatie
over de unieke omgeving en maatschappelijke organisaties op het gebied van kunst, cultuur, natuur en
onderwijs, zoals SPPiLL en Natuurwerkgroep Liempde, kunnen de ruimte gebruiken. De grubstal wordt
zodanig aangepast dat het veilig is om mensen te laten zien hoe de stal tot voor kort gebruikt werd.
Door de aanplant van beukenhagen, een houtwal met inheemse loofsoorten en de teelt van granen op de
aangrenzende bolle akker, neemt ook de landschappelijke kwaliteit toe. Een kleinschalige parkeerplaats
voorkomt vervelende verkeerssituaties.
Deze aanpassingen maken het ‘cultuurhistorisch ensemble Groot Duijfhuis’ compleet. Het ensemble
geeft dan optimaal invulling aan haar maatschappelijke doel om mensen kennis te laten maken met
dit cultuurhistorische complex en haar betekenis binnen Het Groene Woud.
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De trekker van het project
Brabants Landschap

Betrokken partijen
Natuurwerkgroep Liempde en Stichting Promotie Projecten in
Leefbaar Liempde (SPPiLL)

Projectkosten
€ 150.800,- (inclusief btw)

Concrete resultaten
• restauratie

potstalgedeelte tot kleinschalig informatiecentrum
• inrichting potstalgedeelte tot informatiepunt en buitenlokaal
• landschappelijke aankleding en aanleg parkeervoorziening		
						

Wat is de aangevraagde bijdrage?
€ 75.400,- (50% totale projectkosten)

Fasering/planning met betrekking tot de aanvraag
Het bestemmingsplan is in procedure. De realisatie van het project
vindt plaats in de periode 2014-2015.

Versterking landschap
Kartuizerhoeve Het Groot Duijfhuis wordt voor het eerst vermeld in
geschriften uit 1347. De kartuizers bebouwden de akkers rondom
de hoeve. In 1525 werd een Vlaamse schuur aan het ensemble
toegevoegd. Het door bouwhistorisch onderzoek vastgestelde
tijdstip van de bouw is bijzonder omdat de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed tot op heden aannam dat dit soort schuren
alleen in de zeventiende of achttiende eeuw werden gebouwd.
De Vlaamse schuur bij het Groot Duijfhuis is hiermee de oudste
(of oudst bekende) schuur van dit type in Nederland. De vrijstaande
duiventoren (bestaande uit drie verdiepingen) werd in 1661
gebouwd om te voorzien in de behoefte aan mest. De honderden
duiven hierin leverden jaarlijks vele honderden kilo’s fosfaatrijke
mest. Het houden van duiven was een privilege van de adel en de
geestelijkheid. De duiven werden ook gehouden voor het vlees.
Het prachtige ensemble van cultuurhistorische gebouwen, akkers
en rivier de Dommel heeft ertoe geleid dat het Groot Duijfhuis
in 2003 tot ‘boerderij van het jaar’ is uitgeroepen. Het zorgvuldig
restaureren en beleefbaar maken van deze plek is van grote waarde
voor de recreatie en ruimtelijke kwaliteit in het Dommeldal.
Er is een plan opgesteld om de landschappelijke kwaliteit rondom
de gebouwen van het Groot Duijfhuis te verhogen. Het aanbrengen
van beukenhagen, het aanplanten van een rij zomereiken en een
forse houtwal (vierduizend stuks/ha) bestaande uit inheemse
loofhoutsoorten geven hiervoor de aanzet en stimuleren de
biodiversiteit. De houtwal zorgt ook voor landschappelijke inpassing
van de semiverharde parkeerplaats. Het grasland bij de Vlaamse
schuur is van origine een oude akker. Om deze in ere te herstellen
zullen hier zomer- en wintergranen worden verbouwd.
Brabants Landschap versterkt ook ook de routestructuur tussen het
Groot Duijfhuis, de historische kern van Liempde en de Hulsthoeve.
Dit gebeurt onder andere door de aanplant van struiken en
laanbomen langs de ommetjes.

Dynamische ontwikkeling
in het landschap
Met de multifunctionele ruimte, het openstellen en het voorzien
van informatie krijgt het Groot Duijfhuis een bredere educatieve en
maatschappelijke waarde. Steeds meer mensen raken bekend met
de bijzondere kwaliteiten van Het Groene Woud. Deze ontwikkeling
leidt tot waardering, meer bestedingen en uiteindelijk tot een betere
economische en maatschappelijke basis voor behoud en versterking
van Het Groene Woud.

Ondernemen en beleven
in het landschap
Binnen het project wordt nadrukkelijk samengewerkt met SPPiLL
en De Hulsthoeve om de cultuurhistorische waarden gezamenlijk
te communiceren en bezoekers te trekken. Brabants Landschap
faciliteert de multifunctionele ruimte op basis van een non-profit
principe aan bewoners, bedrijven en verenigingen uit Liempde
en Kasteren. Op deze manier verdient Brabants Landschap geen
geld, maar vergroten ze wel de waardering voor en betrokkenheid
bij natuur en landschap, dicht bij de kern. Er worden diverse
partijen betrokken bij de inrichting van het landschap zoals
scholen, leerkrachten van Natuur- en Milieueducatie, IVN,
natuurwerkgroepen, vogelwerkgroepen en de Kunstkring.
Via educatie, kunst, cultuur en recreatie participeren er dus nieuwe
partijen in de ontwikkeling van het landschap.
Het openstellen en beleefbaar maken van de cultuurhistorische
parels in Het Groene Woud genereert nieuwe toeristische
aantrekkingskracht en participatie. Dit wordt vergroot door de
verbinding tussen deze plekken via het wandel- en fietsroutenetwerk.
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7. D
 e Hulsthoeve
‘Waar oude verhalen doorschemeren in een nieuwe beleving’

Waarom dit project?

7

Het programma Kloppend Hart richt zich onder andere op het verbinden van recreatieve en
landschappelijke schakels in het hart van Het Groene Woud, waarvan de Hulsthoeve er één is.
De Hulsthoeve geeft voormalige agrarische gebouwen hun cultuurhistorische waarde terug en geeft
samen met Brabants Landschap invulling aan de ontbrekende schakel in de wandelverbindingen tussen
de Scheeken en het Dommeldal. Het nieuwe wandelpad over het erf maakt onderdeel uit van het
systeem van ommetjes dat onder andere het Groot Duijfhuis en de cultuurhistorische kern Liempde met
elkaar verbindt. Langgevelboerderij de Hulsthoeve en de bijgebouwen worden herbestemd en hersteld.
De Hulsthoeve wordt een belevingsplek en een culturele en educatieve pleisterplaats binnen
het recreatief wandel- en fietsnetwerk van Het Groene Woud.

Wat is het project?

Bijlage 4 - Plangebied

In het Dommeldal ligt op erfpachtgrond van Brabants Landschap langgevelboerderij de Hulsthoeve.
De boerderij wordt herbestemd met respect voor de geschiedenis en de landschappelijke context, met
een bewust oog op de toekomst. Er worden drie innovatieve en duurzame trekkershutten op het terrein
geplaatst, Trek-ins genaamd. Deze hutten zijn ontworpen door de Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e) en volledig gebouwd van duurzame en hergebruikte materialen. A. van Liempd Beheer bekostigt
deze hutten, Brabants Landschap betaalt het wandelpad.
De Landschappen van Allure-bijdrage wordt gebruikt voor (het herstel van) de bijbehorende
bijgebouwen, de landschappelijke inrichting en recreatieve voorzieningen. Een bijgebouw (een oude
stal) op het perceel is openbaar toegankelijk en zal worden ingericht als informatiepunt van Brabants
Landschap, educatief centrum voor scholen en voor IVN Rooi en als openbare expositieruimte voor
lokale kunstenaars. Het andere bijgebouw wordt een congres- en workshopruimte die mogelijkheden
biedt voor (lokale) ondernemers, verenigingen, groepen en buurtbewoners om bijvoorbeeld
vergaderingen of lezingen te houden.
Het nieuwe wandelpad is de ‘missing link’ in het bestaande systeem van ommetjes en leidt over het erf
naar de Dommel, waar een aanlegsteiger wordt geplaatst. Daarmee kan de Hulsthoeve in de toekomst
een nieuwe pleisterplaats worden tijdens vaartochten met fluisterboten of kano’s over de Dommel,
eventueel in combinatie met wandel- of fietstochten. Langs het wandelpad komen een poel en planten
die kenmerkend zijn voor de omgeving.
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De trekker van het project
A. van Liempd Beheer BV

Betrokken partijen
2Life-Art, Brabants Landschap, Technische Universiteit Eindhoven
(faculteit Bouwkunde), A. van Liempd Sloopbedrijven, Stichting de
Brabantse Boerderij, IVN Rooi, SKOSO, Gemeenten Sint-Oedenrode
en Boxtel, Waterschap De Dommel, Kunststichting Sint-Oedenrode,
Kunst in Rooi

Projectkosten
€ 945.650,-

Concrete resultaten
• h
 erstel langgevelboerderij en bijgebouwen en herbestemming voor
besloten recreatief gebruik, informatiepunt, expositieruimte en
workshop-conferentieruimte
• aanleg 1 kilometer wandelpad, verbinding paden ScheekenDommeldal met Groot Duijfhuis-Hulsthoeve
• inplanten 9 hectare erf en ommetje met flora die kenmerkend is
voor de omgeving
• aanleg aanlegsteiger voor fluisterboten en/of kano’s in de Dommel
• ontwikkeling poel van ongeveer 800 m2
• bouw van 3 duurzame trekkershutten
• ontwikkeling lesbrief over de Hulsthoeve
• ontwikkeling website en informatiemateriaal over de Hulsthoeve

Wat is de aangevraagde bijdrage?
Totaal € 267.880,-

Fasering/planning met betrekking tot de aanvraag
In de periode 2013-2014 worden de boerderij en de bijgebouwen
herbestemd en wordt gestart met de aanleg van de wandelpaden en
de landschappelijke inrichting. In 2015 wordt verbouwing van de
boerderij en de bijgebouwen gerealiseerd, waarna uiterlijk in 2016 de
aanlegsteiger en de Trek-ins worden geplaatst.

Versterking landschap
De bijdrage aan de versterking van het landschap betreft een
combinatie van cultuurhistorie, landschap en recreatie. De
cultuurhistorische elementen springen het meest in het oog. De
boerderij en bijgebouwen zijn in het verleden zonder historisch
besef verbouwd. Daarmee is veel waarde verloren gegaan. Door
het herbestemmen en herstellen van de langgevelboerderij en
bijgebouwen worden deze waarden weer teruggebracht. Het herstel
is een afstudeerproject aan de TU/e, faculteit Bouwkunde. Met het
herbestemmen en herstellen van de Hulsthoeve blijft de identiteit
van het Dommeldal behouden en wordt deze zichtbaar gemaakt
binnen de context en de geschiedenis van het gebouw en de
omgeving. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzame
en hergebruikte materialen. Onder andere Stichting de Brabantse
Boerderij en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben een rol
als adviseur.
De wandelpaden worden verrijkt met landschapselementen.
Door gebruik te maken van planten die kenmerkend zijn voor
de omgeving komen de originele flora en fauna terug. Ook wordt
er een amfibieënpoel aangelegd. De biodiversiteit zal door beide
maatregelen worden vergroot en de plek draagt bij aan zowel de
recreatieve verbinding als de landschappelijke verbinding van het
Dommeldal met de Scheeken.
De combinatie van wandelen/fietsen/varen, landschap en cultuurhistorie intensiveert de beleving van het landschap voor de bezoeker.

Dynamische ontwikkeling
in het landschap
In het programma Kloppend Hart worden verschillende
cultuurhistorische gebouwen in het hart van Het Groene Woud voor
publiek openbaar toegankelijk gemaakt en zijn kunst en educatie
terugkomende thema’s om mensen te boeien en te binden. De
aansluiting bij wandel- en fietsroutes en de artistieke en educatieve
invulling van de cultuurhistorische gebouwen geven de Hulsthoeve
de functie van pleisterplaats. De fiets-, wandel- en vaarverbindingen
leiden de bezoeker vanuit de Hulsthoeve naar andere pleisterplaatsen
die bij deze beleving aansluiten, zoals het Duizendjarig Woud, het
Groot Duijfhuis en de historische kern van Liempde. Binnen dit
recreatieve systeem is de som meer dan de delen.

Ondernemen en beleven
in het landschap
Naast traditionele partijen als IVN en Brabants Landschap betrekt de
Hulsthoeve ook nieuwe partners bij de ontwikkeling van het landschap.
De samenwerking met de TU/e faculteit Bouwkunde, Stichting
Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO) en Kunst in Rooi leidt
tot een innovatieve verbinding tussen landschap, kunst en educatie.
Een van de bijgebouwen wordt verbouwd en voor meerdere functies
ingericht. Zo gaat Brabants Landschap het gebouw gebruiken
als informatiepunt waar bezoekers gegevens over de natuur, het
landschap en de cultuurhistorie van het Dommeldal kunnen vinden.
Lokale kunstenaars gebruiken het gebouw om hun werk te exposeren.
Op deze manier worden ze ondersteund en hebben zij een ruimte om
hun werk te maken en te tonen. Kunststichting Sint-Oedenrode geeft
aan dat De Hulsthoeve mogelijkheden biedt voor het festival F-ORM,
een driejaarlijkse manifestatie, gericht op kunst in de openbare ruimte.
IVN Rooi gaat de flora en fauna in de omgeving inventariseren om
zo goed in te kaart te brengen wat er leeft en groeit. Deze informatie
wordt gebruikt om het informatiepunt in te richten, maar ook om
de lokale jeugd te informeren over de omgeving waarin zij wonen.
SKOSO vertegenwoordigt de basisscholen in de gemeente SintOedenrode en heeft aangegeven dit project mee te nemen in het
onderwijsprogramma, waarmee de Hulsthoeve linkt met het lokale
onderwijs.

(Terug)verdienmogelijkheden
Wandelaars en fietsers die gebruikmaken van de
overnachtingsmogelijkheid in de Trek-ins ondernemen activiteiten
en besteden geld in de directe omgeving, mede op basis van de
informatie die de Hulsthoeve hen verschaft over lokale horeca,
streekproducten, musea, et cetera en mede doordat het recreatief
wandel- en fietssysteem hen naar andere pleisterplaatsen leidt.
Alle ondernemers in Het Kloppend Hart dragen een percentage van
hun inkomsten af aan het beheer en onderhoud van Het Groene
Woud. De Hulsthoeve draagt tien procent van de huur van de
overnachtingen van de Trek-ins en vijf procent van de huur van de
workshop- en conferentieruimte af ten bate van Het Groene Woud.
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8. G
 roene Poort en belevingscentrum
De Vleut ‘De financiële motor voor een duurzaam aantrekkelijk landschap’
Waarom dit project?
Binnen het project Kloppend Hart is ontsnippering van zowel het landschap als het toeristischrecreatieve aanbod heel belangrijk. De Vleut vormt vanwege de unieke ligging een natuurlijke schakel
tussen de dynamische stadsregio Eindhoven (Brainport) en het rustieke Nationaal Landschap Het
Groene Woud. De Vleut draagt bij aan een sterkere relatie tussen beide complementaire gebieden.
Dit geeft een bredere invulling aan het edelhert als beeldmerk voor toeristisch-recreatieve activiteiten
en versterkt de recreatieve infrastructuur. De Vleut wordt een financiële motor voor een duurzaam
aantrekkelijk landschap.

8

Wat is het project?
De natuurkernen in Het Groene Woud worden aan de rand ontsloten en onderling verbonden via
informatiepunten, de zogenoemde ‘Groene Poorten’. Deze recreatieve poorten zorgen dus ook voor de
verbinding van de omringende stedelijke omgeving met Het Groene Woud. Dé Groene Poort vanuit
de stadsregio Eindhoven wordt De Vleut, waar een samenhangend, kwalitatief sterk en vernieuwend
aanbod van toeristisch-recreatieve activiteiten wordt gerealiseerd. In het gebied zijn nu al enkele
toeristisch-recreatieve voorzieningen aanwezig (dierentuin Best ZOO, een pannenkoekenhuis
en onderneming Toon Vertier die diverse dagarrangementen aanbiedt met een afzonderlijke
parkeergelegenheid). Samenhang om tot een echt onderscheidend aanbod te komen ontbreekt echter.
Bovendien is de relatie met Het Groene Woud slechts summier aanwezig.
Het project De Vleut bestaat uit enkele deelprojecten, die door verschillende ondernemers en de
gemeente Best (met financiële steun van het SRE) gezamenlijk worden ontwikkeld.
Het middelpunt (letterlijk en figuurlijk) van Groene Poort De Vleut wordt een nieuw belevingscentrum
Het Groene Woud, een informatie-, educatie- en bezoekerscentrum dat prominent gericht is op
Nationaal Landschap Het Groene Woud en haar icoon, het edelhert. Dit belevingscentrum biedt
vervolgens toegang tot een grote open ontmoetingsruimte (‘De Plaetse’), van waaruit bezoekers toegang
hebben tot een natuurdoolhof, uitkijktoren (met zicht naar zowel Het Groene Woud als naar ‘Brainport’
Eindhoven) en natuurspeeltuin.
Voor het ontsnipperen van het recreatieve aanbod en het verbeteren van de verbinding vanuit de
stadsregio Eindhoven naar Het Groene Woud (vice versa) worden de fiets- en wandelverbindingen
in het gebied versterkt en veiliger gemaakt en toegankelijk voor mindervaliden. De realisatie van
een (natuur)transferium direct aan de A2 (en daarmee de A50 en A58) en de verbeterde toegang tot
dierentuin BestZOO, zorgen voor een goed bereikbaar recreatie- en natuurgebied en voor afname van
de druk op het buurtschap De Vleut. De nieuwe parkeergelegenheid sluit beter aan op het wandel- en
fietsroutenetwerk. Ook de verplaatsing van het entreegebouw van Best ZOO is bedoeld om een logischer
samenhang in de ontsluiting van het gebied te realiseren.
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In de dierentuin komt extra aandacht voor de biodiversiteit van
Het Groene Woud, in het bijzonder voor het edelhert. Hiertoe
wordt onder meer nieuwe natuur ingericht en wordt een speciale
kinderboerderij gebouwd (met daarin vooral de authentieke ‘rassen’
van Het Groene Woud).
Alle te realiseren gebouwen - het belevingscentrum, de
educatieboerderij, het recreatief paviljoen inclusief museale functie
van Toon Vertier - worden gerealiseerd in authentieke oude
boerderijen met een cultuurhistorisch belang. Waar mogelijk gebeurt
dit in samenwerking met Stichting de Brabantse Boerderij. Hierbij
staat de initiatiefnemers een beeld voor ogen, zoals in Domein
Bokrijk (België) is toegepast.
Het deelproject ’t Groene Woudje vormt (als landschappelijk waardevol
uitloopgebied) de natuurlijke verbinding tussen de eerdergenoemde
activiteiten in De Vleut en het cultuurhistorisch en ecologisch
waardevolle gebied De Scheeken. Recreanten, die vanuit De Vleut
de leefomgeving van het edelhert bezoeken, doorkruisen deze kern
van Het Groene Woud. ’t Groene Woudje wordt heringericht wat
voor een toename en versterking van de landschapselementen en de
landschappelijke kwaliteit in het gebied zorgt.
Dat het gebied bijzonder is, blijkt uit het feit dat de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed De Scheeken heeft aangewezen als gebied
van nationaal belang uit de naoorlogse periode. Bij de herinrichting
van ’t Groene Woudje dient het streekeigen coulisselandschap
met populieren in ontginningseenheden dan ook als decor
voor de versterking van aanwezige landschapselementen en
cultuurhistorische waarden. Dit zijn bijvoorbeeld het aangrenzende
buurtschap De Vleut, maar ook de paden en bosjes ten noorden
van de Broekdijk en rondom de Lage Vleut. Door nieuwe
landschapselementen toe te voegen - poelen, nieuw ingezaaide
randen/bermen, grasland en akkergewassen, bosplantsoen,
boomweiden en houtsingels - wordt de ruimtelijke opbouw versterkt
en de ontwikkeling van ecologische waarden bevorderd. Daarnaast
wordt hiermee de beleving van de recreanten in het gebied centraal
gesteld en krijgt het gebied een educatieve functie. Het is straks
mogelijk om binnen tien minuten vanuit de stad Eindhoven te
parkeren bij De Vleut, om vervolgens vanaf deze Groene Poort
al wandelend of fietsend door nieuw ontwikkeld landschap de
aanwezigheid van edelherten te beleven.

De trekker van het project
Gemeente Best neemt het trekkerschap voor het publieke domein
op zich en het ondernemersconsortium De Vleut - met Ekkersweijer
Recreatie B.V. als eerste vertegenwoordiger - het trekkerschap voor de
private initiatieven.

Betrokken partijen
Ekkersweijer Recreatie B.V., BOSS B.V., Toon Vertier, Van Laarhoven
parkeervoorziening, BestZOO, educatieboerderij, gemeente Best,
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), Waterschap De
Dommel, Brabants Landschap, provincie Noord-Brabant, Stichting
Toeristische Promotie Best (VVV Best), IVN afdeling Best, ZLTO
afdeling Best, Heemkundekring Dye van Best, Stichting Brabantse
Boerderij, Bewonersoverleg Best-Oost, Buurtschap De Vleut

het oplossen van knelpunten;
• diverse maatregelen in verblijfplaatsen, zoals de aanleg van
boulevards en ‘plaetse’ (centraal plein), terras, poosplaats,
eenvoudige parkeerplaats;
• diverse objecten, zoals bankjes, rasters, bebording, uitkijkpost ’t
Groene Woudje, ooievaarsnesten;
• branding/marketing voor het gebied De Vleut.

Fasering/planning met betrekking tot de aanvraag
Van september 2013 tot september 2014 vindt de procedurele
voorbereiding plaats waarna van september 2014 tot december 2016
het totale project (inclusief verplaatsing van oude boerderijen van
elders naar deze locatie) wordt gerealiseerd.

Projectkosten
€ 10.509.922,-

Wat is de aangevraagde bijdrage?
€ 3.865.722,Dit bedrag is onderverdeeld in:
Garantstellingen/geldleningen: € 976.000,Geldbedrag: € 2.889.722,-

Concrete resultaten
In het project ‘Groene poort en belevingscentrum De Vleut’ wordt
gerealiseerd:
• heringerichte natuur van circa 10 ha in projectgebied van circa 70 ha;
• b
 ezoekerscentrum De Vleut (een gebouw van cultuurhistorisch
belang), inclusief inrichting informatiepunt;
• e ducatieboerderij (een gebouw van cultuurhistorisch belang),
inclusief inrichting;
• n
 ieuw entreegebouw BestZOO in combinatie met educatieve
kinderboerderij (een gebouw van cultuurhistorisch belang),
inclusief inrichting;
• r ecreatief paviljoen, met museale functie (een gebouw van
cultuurhistorisch belang), inclusief inrichting;
• n
 atuurtransferium;
• u
 itkijktoren (met zicht naar zowel Het Groene Woud als naar
‘Brainport’ Eindhoven);
• n
 atuurdoolhof en natuurspeeltuin;
• c irca 5,5 kilometer aan wandelpaden;
• i nfrastructurele maatregelen, zoals de aanleg van een rotonde met
bijbehorende fietspaden en diverse (fiets)verkeersmaatregelen voor
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Versterking landschap
De herinrichting van het gebied ’t Groene Woudje zorgt voor
landschappelijke én recreatieve verbondenheid tussen De Vleut en
De Scheeken en daarmee de rest van Het Groene Woud. Binnen
deze herinrichting is uitdrukkelijk aandacht voor versterking van
aanwezige landschapselementen en cultuurhistorische waarden.
Er worden onder andere nieuwe poelen en houtsingels aangelegd,
de bloemrijke randen en bermen voor de biodiversiteit worden
opnieuw ingezaaid. Het streekeigen karakter van het omliggende
landschap wordt beter zichtbaar en behouden voor de toekomst.
Om de gewenste ruimtelijke kwaliteit vanuit de ondernemers
maximaal te realiseren, geldt voor hen het uitgangspunt dat het
huidige landschap de basis vormt voor de ontwikkelingen en
dat het dus in ere wordt gehouden en waar mogelijk versterkt,
onder meer door het aanbrengen van ‘groene kamers’ en
landschappelijke inpassing qua gebouwen.

Dynamische ontwikkeling
in het landschap
Binnen de totale gebiedsontwikkeling Kloppend Hart van Het
Groene Woud wordt samen met maatschappelijke organisaties
op vernieuwende wijze geïnvesteerd in de uitbreiding en
instandhouding van het waardevolle landschap. Zo wordt
met de Stichting de Brabantse Boerderij gekeken of elders te
saneren waardevolle boerderijen bij de recreatieondernemers te
herbouwen zijn (in plaats van reguliere nieuwbouw toe te passen).
Het is de bedoeling dat de gebiedsinformatie aan bezoekers
(recreanten, onderwijs en inwoners) met innovatieve, digitale
technieken eenvoudig beschikbaar komt (bijvoorbeeld met
QR-codes en apps).

Ondernemen en beleven
in het landschap
Groene Poort De Vleut is bij uitstek een goed voorbeeld van
het betrekken van nieuwe partijen (in het bijzonder recreatieve
ondernemers) bij de ontwikkeling van het landschap. Vanuit het
verdienmodel ontstaat nieuwe samenwerking tussen Brabants
Landschap, de overheden (gemeente Best, provincie, SRE) en
commerciële partijen.
Verder zijn onder meer IVN afdeling Best, Stichting Toeristische
Promotie Best (‘de lokale VVV’), ZLTO afdeling Best,
heemkundekring Dye van Best en de bewoners van buurtschap
De Vleut actief betrokken bij het project. Enerzijds als partner in
het belevingscentrum (informatie en educatie) en anderzijds bij de
landschappelijke inrichting en het beheer van het plangebied.

(Terug)verdienmogelijkheden
De gebiedsontwikkeling in De Vleut kan worden gezien als
‘financiële motor voor het behoud van landschappelijke kwaliteit
op langere termijn’.
Een wezenlijk gedeelte van de opbrengsten van toeristischrecreatieve activiteiten in De Vleut komt ten goede aan onderhoud
en beheer van het omringende landschap. Het idee is dat er
een opslag op tarieven bij parkeren, consumpties en (edelhert)
merchandising wordt gezet, die wordt ondergebracht in een apart
fonds. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd naar de bezoekers. Uit
het fonds worden uitgaven voor beheer en onderhoud van natuur
en landschap in de omgeving betaald. Dit is concreet gemaakt
in bijlage IV behorende bij dit investeringsvoorstel. Het systeem
wordt verder ontwikkeld in samenwerking met Triple E in het
kader van het programmamanagement van het Kloppend Hart.

47

4

Projectbeschrijvingen

9. L and van Bosch
‘Beleef Het Groene Woud van de Middeleeuwen’

Waarom dit project?

9

Jeroen Bosch is een van de meest intrigerende personen uit de rijke geschiedenis van Brabant. Naast een
onnavolgbaar schilder was Jeroen Bosch een gewone burger van de laat middeleeuwse stad ’s-Hertogenbosch,
waar hij samen met zijn vrouw Aleid van de Meervenne leefde. Evenals Jeroen Bosch hebben ook de
Middeleeuwen sporen achter gelaten in Het Groene Woud. Aleid van de Meervenne had gronden in haar
bezit, gelegen in Oirschot. Uit historische stukken over haar erfenis is bekend welke gronden in Best (voorheen
Oirschot) van haar waren. Deze gronden zijn nog altijd als landbouwgrond in gebruik en al lang in het bezit van
de familie van Jan van den Boom, initiatiefnemer van dit project en eigenaar van zorgboerderij De Hagelaar.
De gronden, het ‘Land van Bosch’ genoemd, bieden de mogelijkheid om naar Bosch, zijn vrouw Aleid én de
stad ‘s-Hertogenbosch te kijken en kennis te maken met het landschap, de voedselproductie, de gebruiken en
de economie van de Middeleeuwen. Van oudsher is er een economische relatie tussen ‘s-Hertogenbosch en Het
Groene Woud. Het Land van Bosch geeft de mogelijkheid om meerdaagse arrangementen te ontwikkelen en legt
zo opnieuw de relatie tussen de stad en het platteland binnen het thema Jeroen Bosch. Dit sluit aan bij de nieuwe
beleidsvisie op Toerisme & Recreatie van de Provincie Noord-Brabant.

Wat is het project?
Met het project Land van Bosch wordt de middeleeuwse tijd in Het Groene Woud beleefbaar gemaakt.
Dit gebeurt op drie manieren:
1. Middeleeuws landschap & voedsel in het Land van Bosch
Wat zien we op het Land van Bosch? Een met vlechtheggen omgeven landschap waarop diverse middeleeuwse
gewassen worden geteeld, bijpassende dieren worden gehouden en authentieke gebouwen in gebruik zijn voor het
Land van Bosch, zoals een Vlaamse schuur, waterput, bakhuisje en bijenkorven. Hier wordt authentiek voedsel
geteeld dat een duidelijke relatie heeft met de Middeleeuwen. Als mensen in het Land van Bosch aankomen, zien
ze een goed verzorgde, origineel Brabantse omgeving. Als ‘saus’ over dit middeleeuwse Brabantse landschap
liggen de zeven hoofdzonden, zoals Jeroen Bosch deze weergaf op zijn beroemde schilderij, en het ‘tegengif ’
hiertegen; vertaald in een perceel met bijbehorende gewassen en kruiden en eigen doe- en ontdekdingen.
Bezoekers genieten hierdoor niet alleen van het middeleeuwse Brabantse landschap, maar ook van de symboliek
en vertaling van de thematiek in het werk van Jeroen Bosch.
2. Middeleeuwse tochten vanaf het Land van Bosch
Reizen in de Middeleeuwen was niet hetzelfde als reizen nu. Tijdens een reis moesten de reizigers diverse
ontberingen doorstaan. Dicht bij het Land van Bosch liggen natuurgebieden waarin middeleeuwse kenmerken
nog gaaf terug te vinden zijn, zoals Landgoed Velder (met de middeleeuwse grenswal tussen Heerenbeek en
Velder), De Mortelen (met de middeleeuwse verkaveling), De Scheeken (met het edelhert) en wat verder weg
De Geelders (met herkenbare elementen aangelegd door de kartuizers). Vanaf het Land van Bosch worden
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expedities/trektochten georganiseerd via deze gebieden naar de stad
’s-Hertogenbosch. Het doel van de expedities is om het leven en de
ontberingen van het reizen in de late Middeleeuwen te leren kennen.
Tegelijkertijd ontdekken de deelnemers de schoonheid en de unieke
landschappelijke kenmerken van de natuurgebieden binnen Het
Groene Woud, zoals de bijzondere flora en fauna (waaronder het
edelhert). Ook komen ze in aanraking met andere historie van Het
Groene Woud, zoals klein religieus erfgoed en leefplekken van de
kartuizers.
3. Middeleeuwse markt vanuit het Land van Bosch
In de Middeleeuwen was er een duidelijke economische relatie
tussen stad en platteland. Dit gold ook voor Den Bosch en Het
Groene Woud. Deze relatie bestond onder meer uit een fysieke
markt. Veel producten kwamen via de markt van het platteland naar
de stad en andersom kochten plattelandsbewoners via de markt de
producten die ze zelf niet voort konden brengen. Dit middeleeuwse
economische gegeven is in de huidige tijd goed te illustreren aan de
hand van een jaarlijkse middeleeuwse markt op de markt in Oirschot
of Best. Op een dergelijke markt zijn middeleeuwse ambachten
te zien, zoals glasblazen en touwslagerijen, maar ook ridders,
muzikanten.

De trekker van het project
Zorg- en recreatieboerderij De Hagelaar

Betrokken partijen
Gemeente Best, Heemkundekring Dye van Best, leden Coöperatie
Het Groene Woud, Stichting de Brabantse Boerderij, Edith Kolkman
stedenbouw en landschap, Stichting Jheronimus Bosch 500,
Jheronimus Bosch Art Center, studenten HAS ‘s-Hertogenbosch,
lokale en regionale kunstenaars, toneelgroepen en ambachtslieden,
middeleeuwse groepen, acteurs, et cetera uit binnen- en buitenland

Projectkosten
€ 360.760,-

Concrete resultaten
• inrichtingsplan en uitvoering Land van Bosch naar middeleeuws
voorbeeld
• aanpassing woning volgens middeleeuwse uitstraling
• herbouw en inrichting Vlaamse schuur
• ontwikkeling van 5 middeleeuwse arrangementen en 3
middeleeuwse tochten
• organisatie van 2 middeleeuwse markten

Wat is de aangevraagde bijdrage?
€ 97.440,-

Fasering/planning met betrekking tot de aanvraag
In 2013 vinden de planontwikkeling, vergunningaanvraag en
inrichting van het landschap plaats. Dit laatste gaat in 2014 verder. In
dat jaar vinden ook de herbouw van de Vlaamse schuur en de eerste
middeleeuwse markt plaats. Dit krijgt een vervolg in 2015, het jaar
waarin ook arrangementen en tochten worden ontwikkeld. Al deze
activiteiten lopen door in 2016, het jaar waarin de 500e sterfdag van
Jeroen Bosch herdacht wordt.

Versterking landschap
Het perceel ter grootte van 1 hectare wordt naar middeleeuws
voorbeeld en in samenwerking met een deskundige
landschapsarchitect ingericht, uiteraard geïnspireerd op het leven
en werk van Jeroen Bosch. Daarnaast wordt de bestaande woning
aangepast aan zijn stijl en wordt in samenwerking met Stichting de
Brabantse Boerderij een Vlaamse schuur herbouwd. De bedoeling
is dat een Vlaamse schuur die op een andere locatie helaas moet
verdwijnen, hier herbouwd wordt. Op deze wijze wordt een
authentiek cultuurhistorisch en waardevol element toegevoegd
aan het landschap. Samen met de realisatie van een middeleeuws
landschap biedt het Land van Bosch landschappelijke versterking en
cultuurhistorische beleving.

Dynamische ontwikkeling
in het landschap
Het Land van Bosch is een aantrekkelijke recreatievoorziening
voor toeristen die op zoek zijn naar achtergrondinformatie over
het dagelijks leven ten tijde van Jeroen Bosch. Maar het is ook
een introductie van Bosch bij dagjesmensen of vakantiegangers
die op zoek zijn naar de typisch Brabantse gemoedelijkheid. De
Hagelaarweg, waaraan het Land van Bosch ligt, is opgenomen in het
wandel-, fiets- en paardenroutenetwerk en maakt onderdeel uit van
diverse ommetjes. Dit zorgt ervoor dat een groot aantal bezoekers
van Het Groene Woud spontaan in contact zal komen met het Land
van Bosch.
Op het Land van Bosch worden middeleeuwse gewassen geteeld.
De bezoeker kan hier kennis mee maken door ze te proeven en of

zelf te verwerken tijdens kookworkshops. Omdat De Hagelaar zelf
edelherten houdt en edelhertenvlees produceert, zijn gerechten te
maken met zowel groenten als vlees uit de Middeleeuwen.

Ondernemen en beleven
in het landschap
Het project betrekt veel verschillende partijen bij de ontwikkeling en
het onderhoud van het gebied en de producten. Zo participeren de
zorgvragers die via zorgboerderij De Hagelaar ingezet worden voor
de aanleg, het beheer en het onderhoud, de leden van Coöperatie
Het Groene Woud doordat zij de mogelijkheid krijgen een ruimte te
huren op het Land van Bosch en hun producten te verkopen op de
middeleeuwse markt, lokale en regionale kunstenaars, toneelgroepen
en ambachtslieden die in het Land van Bosch een presentatieplek,
ontmoetingsplek en opvoeringsplek krijgen en middeleeuwse
groepen uit binnen- en buitenland die ervoor zorgen dat het
middeleeuws erfgoed behouden en overgedragen wordt.
De thematische verbinding tussen stad en platteland binnen het Land
van Bosch is innovatief omdat het thema Jeroen Bosch voorheen
voorbehouden leek aan de stad ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast is het
beleven van de middeleeuwse sfeer uniek en innovatief voor Het
Groene Woud. Het Land van Bosch inspireert en motiveert mensen
om naar Het Groene Woud te komen.

(Terug)verdienmogelijkheden
Op de verkoop van de producten komt een opslag. Deze opslag wordt
gestort in Streekfonds Het Groene Woud. Tussen de initiatiefnemer
en Stichting Streekrekening Het Groene Woud worden afspraken
gemaakt over de besteding van het geld aan projecten die voor een
fysieke versterking van het landschap zorgen.
Naast de verdienmogelijkheden voor het landschap zorgt het Land
van Bosch voor andere positieve economische effecten. Het project
trekt extra bezoekers naar Best en Het Groene Woud. Dit resulteert
in meer omzet en werkgelegenheid bij de lokale en regionale horeca
en bij dag- en verblijfsrecreatiebedrijven. Andere organisaties en
(coöperatie)bedrijven krijgen de kans om op het Land van Bosch en
tijdens de middeleeuwse markt hun eigen producten te verkopen.
Het Land van Bosch zorgt ook voor maatschappelijke verdiensten
doordat de aanleg, het beheer en het onderhoud ingezet worden
als dagbesteding voor (dementerende) ouderen die cliënt zijn op
zorgboerderij De Hagelaar.
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10. D
 uizendjarig Woud
‘Kunst aan de Dommel’

Waarom dit project?
Het programma Kloppend Hart richt zich op beleven, verbinden en versterken van het landschap.
Het project Duizendjarig Woud combineert kunst en geschiedenis en zorgt daarmee voor een verdere
beleving van het landschap. Het thema ‘duizendjarig’ geeft aanleiding om via een ver verleden over
een (verre) toekomst na te denken. Verleden en toekomst worden met elkaar verbonden door een
woud te laten verrijzen op een plek die duizend jaar geleden bepalend was voor het ontstaan van SintOedenrode. Het woud dat er aangeplant wordt bestaat uit een bonte mix bomen en planten die bestand
zijn tegen klimaatsveranderingen, er dus over duizend jaar nog staan en nog steeds voor nalatenschap
zorgen. Het woud wordt met een wandelpad verankerd in zijn omgeving, slingerend over de Dommel
met bruggen en een pontje. Kunst langs de wandelroute voegt een extra beleving toe. Het FestivalOpenbare Ruimte Manifestatie (F-ORM) biedt de wandelaars kunst aan die hen door het landschap
gidst en bestaande en nieuwe kunstobjecten in de openbare ruimte laten hen kennismaken met de
geschiedenis van het gebied.

10

Wat is het project?
Het kunst- en cultuurproject ‘Slotjes van Sint-Oedenrode, 7 waarvan 3’ maakt de cultuurhistorische en
landschappelijke kwaliteiten van Sint-Oedenrode tastbaar. De drie slotjes zijn de overgebleven restanten
van zeven historische slotjes, die de kern vormen van Sint-Oedenrode, de oude vrijheid van rond 1200.
Het Duizendjarig Woud is de afronding van het project ‘7 waarvan 3’.
Waar duizend jaar geleden Kasteel Lochtenburg stond, bij de entree van Het Groene Woud ligt de
ambitie om geschiedenis te schrijven met Het Wandelpad als toegang tot het Duizendjarige Woud
en het Dommeldal. De toevoeging van kunst aan het wandelpad levert een extra beleving. Het voert
langs kunstobjecten als ‘De Lochtenburg Katoenbrug’ en passeert met een pontje de Dommel aan de
noordwestzijde nabij de waterzuivering en Het Observatorium.

reeds gerealiseerde brug van Floris Alkemade

muur/zit element (te ontwerpen i.s.m. Ahrend) informatie verstrekking geintegreerd

bestaande wilg

nieuwe sluis
‘vergroenen’ van bestaande parkeerplaats PM
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Bij het pontje, ontwerp van kunstenaarsduo Kiki en Joost, komt nog een kunstobject dat ook deel
uitmaakt van de serie kunstwerken langs de Dommel. Van hieruit slingert het wandelpad verder langs
de Dommel en door Het Groene Woud naar kasteel Stapelen in Boxtel. De Dommel, als dragend
landschapselement, verbindt de projecten Het Duizendjarig Woud en het kunstpark Stapelen met elkaar.

-2

el

m

gD

om

n
hti

ric

om

stro

parkeeruitbreiding PM

bestaande reeks kunstwerken
‘het wandelpad’
kiki&joost prothese A50 project

uitbreiding woud PM

2, 25 m

D U I ZEN D J A RI G WO U D

2, 00 m

minimale afstand 5 meter
Taxodium aanplant

helling 1:3

Elzen

helling 1:1
1, 80 m

hoog hoog water
-0, 80 m

helling variabel tot aan huidig maaiveld

hoog water
v ooraanz ic ht poort en frame met letters

z ijaanz ic ht poort en frame met letters
event uel e st eun van de f rame naar acht eren
maakt het poort rui mt el i j ker

gemiddelde waterstand

laag laag water

doorsnede nieuwe dijk

bestaande wilg

Duizendjarig Woud - Voorlopig ontwerp
september 2011
Volle Hoop Reiziger / Paul Roncken / Tomas Degenaar / Elsa Sitzen

nieuwe sluis
-1
-2

Sint-Oedenrode, Noord Brabant
kunststichting Sint-Oedenrode / Ahrend BV

el
g Domm
richtin
stroom

kiki&joost prothese A50 project

noord boven
0m

50

bestaande situatie

bomen en grondwerk

paden en hagen

5m

10m

15m

20m

25m

De samenhang tussen verschillende kunstprojecten en de betekenis daarvan voor Sint-Oedenrode en
omgeving wordt benadrukt door een driejaarlijks festival dat in 2015 voor de eerste keer plaatsvindt.
Het festival F-ORM zal nieuw toegevoegde objecten en al gerealiseerde projecten in het landschap
aaneenschakelen. Hierbij zorgt Het Wandelpad voor de fysieke verbinding tussen Het Groene Woud,
het dorp en de afzonderlijke kunstwerken. Het Wandelpad is ook via de Markt in Sint-Oedenrode de
verbindende schakel met andere wandelroutes zoals de Nieuwe Arcadische Route [NAR] van het project
‘Kunst A50’ van de Provincie Noord-Brabant.

Het Duizendjarig Woud is een belevingsproject.
Landschapsversterkende elementen prikkelen de zintuigen en spelen
met de horizon. Vanaf het slotje Lochtenburg kan de bezoeker per
kano over de Dommel of al wandelend over land Het Kloppend Hart
bereiken op weg naar Park Stapelen. De moerascipres (Taxodium
Distichum) wordt in Sint-Oedenrode aangeplant als Levensboom, hij
staat er in zijn natuurlijke habitat. In Park Stapelen maakt hij deel uit
van een decor voor kunst en religie.

De trekker van het project
Kunststichting Sint-Oedenrode

Betrokken partijen
Landschapsarchitect Paul Roncken, architect Floris Alkemade,
SKOR, BKKC, Ahrend BV, Henk Wiersma, Brabants Landschap,
Waterschap De Dommel, Boomkwekerij Van den Hurk, gemeente
Sint-Oedenrode, Boomkwekerij Gebr. Van den Berk, Kasteel Stapelen
in Boxtel, Stichting Kunst A50 en Euro Land-Art Nederland

Projectkosten
€ 1.678.833,-

Concrete resultaten:
• realisatie 10 omgevingskunstobjecten
• realisatie van ruim 3,5 kilometer wandelpad
• aanleg woud van 2500 m2
• aanleg parkeerplaatsen
• organisatie en uitvoering Triënnale F-ORM

Aangevraagde bijdrage
€ 771.108,-

Fasering/planning met betrekking tot de aanvraag
2012-2017 Projectvoorbereiding en realisatie

Versterking landschap
In het Duizendjarig Woud staan bomen die minstens duizend jaar
oud kunnen worden, bestand zijn tegen klimaatveranderingen en
optimaal gedijen in het dynamische milieu van de Dommel, met zijn
regelmatige overstromingen. Het Duizendjarig Woud verenigt alles
om de ligging van Lochtenburg op een hedendaagse en groene wijze
tastbaar en beleefbaar te maken. Het is niet alleen een betoverend
moerasbos dat de Dommel siert, maar is ook een educatief
voorbeeld van klimaatbestendige aanplant. Het moerasbos wordt
in verschillende groottes en variaties aangeplant en krijgt een volle
groene ondergroei die door het jaar heen voortdurend verandert.
Deze nieuwe biotoop zal de flora en de fauna langs de Dommel
versterken. Het pontje benadrukt de beleving van water en zal samen
met Het Wandelpad het gebied ontsluiten.

Dynamische ontwikkeling
in het landschap
Het Duizendjarig Woud heeft als toeristisch icoon een positief
economisch effect. Het pontje vormt door de goede verbinding
met andere gebieden en projecten een poort naar Het Groene
Woud. Kunst in het landschap zonder ‘openingstijden’ biedt een
aantrekkelijke dimensie voor recreanten. De geschiedenis krijgt haar
herkenbare plaats terug in de inrichting van Het Kloppend Hart.
De mens voelt zich verbonden met plekken waaraan verhalen zijn
verbonden.

Ondernemen en beleven
in het landschap
De firma Ahrend biedt vanuit haar visie op Maatschappelijk
Betrokken Ondernemerschap Het Duizendjarig Woud de
mogelijkheid op haar terrein tot realisatie en wasdom te komen.
Hiermee vindt Het Duizendjarig Woud een solide partner die het
project een langjarige toekomst biedt en een solide relatie tussen
landschap en economie realiseert. Het waterschap onderschrijft dit
door langs de Dommel nieuwe natuurwaarden te ontwikkelen, zoals
het moerasbos in Het Duizendjarig Woud.

(Terug)verdienmogelijkheden
Kunststichting Sint-Oedenrode draagt aan het eind van het
project de wandelpaden, kunstwerken en voorzieningen over aan
de grondeigenaren en de gemeente Sint-Oedenrode. Daarmee
wordt Het Duizendjarig Woud maatschappelijk kapitaal en is
zowel het onderhoud van het project als het verdienmodel in de
samenleving verankerd. Het ideële verdienmodel, het terug verdienen
van de investering door de mate van beleving, wordt versterkt
door de driejaarlijkse manifestatie, de F-ORM Triënnale. Deze
publiekstrekker, die toeristisch en economisch de klok zal blijven
luiden voor alle partners van Het Kloppend Hart, belichaamt het
maatschappelijke verdienmodel. De F-ORM Triënnale stuwt de lokale
middenstand en bewijst het rendement van investeren in kunst.

Sint-Oedenrode is uitgegroeid tot knooppunt in en groene kunstpoort
voor Het Groene Woud waar kunstprojecten en landschapsbeleving
samenkomen. Het Duizendjarig Woud vervolmaakt de visie van de
Kunststichting, die voortkomt uit een integrale gedachte: Kunst maakt
en verovert een plek, vindt brede aansluiting en legt relaties. Het
Slotjesproject staat in verbinding met een netwerk van verschillende
in ontwikkeling zijnde projecten zoals Kunst A50, Landschappen van
Allure, Landen in het Groene Woud en Landkunst en is de actuele
aanleiding ‘Het Duizendjarig Woud’ te realiseren.
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11. N
 atuurexperience Lennisheuvel
‘De verbindende schakel tussen station Boxtel en edelhert’

Waarom dit project?

11

Het programma Kloppend Hart richt zich op het verbinden en beleven van het landschap in Het Groene
Woud. Lennisheuvel ligt tussen het station van Boxtel en de natuurgebieden Kampina, De Mortelen,
Landgoed Velder en De Scheeken. Er bestaat al een NS-wandelroute van station Boxtel via de Kampina
naar station Oisterwijk, die jaarlijks circa veertienduizend wandelaars trekt. Mensen stappen nu uit op
station Boxtel en moeten via een tot nu toe voor wandelaars onaantrekkelijke grijze en niet zo veilige
route door het bedrijvenpark van Boxtel om de Kampina en Lennisheuvel te bereiken. Deze route wordt
aantrekkelijker en veiliger. Daarnaast komt er een nieuwe NS-wandelroute bij die loopt van station
Boxtel via Lennisheuvel naar Liempde en vandaar naar de edelherten en De Vleut naar station Best.
Deze route trekt naar verwachting jaarlijks ongeveer tienduizend extra bezoekers. Natuurexperience
Lennisheuvel wil een groene, veilige wandelroute met veel faciliteiten realiseren die de verbindende
schakel vormt voor de met de trein reizende recreant, op weg naar natuur en edelhert.

Wat is het project?
Het project begint op NS-station Boxtel, waar de reizigers via foto’s op folie, digitale informatieschermen
en een speciale smartphone-applicatie attent gemaakt worden op het feit dat station Boxtel hét
station van Het Groene Woud is. ProRail en de gemeente Boxtel investeren fors in het station en de
wandelroute. De veilige en sterk ‘vergroende’ route over het bedrijventerrein brengt de wandelaar
naar Lennisheuvel. Niet alleen de recreant maakt gebruik van het extra aangebrachte groen. Ook de
werknemers van de gevestigde bedrijven kunnen nu veilig lunchwandelen in het groen.
De Natuurexperience bestaat uit een veelzijdige beleving van techniek, natuur, kunst, cultuurhistorie
en landschap. Er worden twee nieuwe bewegwijzerde routes aangelegd voor de wandelaar, een richting
de edelherten en een richting de Kampina. Hiervoor worden natuurpaden en een brug over de Beerze
aangelegd. Ook komt er een vistrap naar het beekdal van het Smalwater/Kleine Aa. Het pad gaat
richting Banisveld, Balsvoort en de Kampina. Er komt een extra ommetje door oude kerkpaden in ere
te herstellen, speciaal voor de bezoekers die niet de hele wandelroute willen afleggen. De entree van
Lennisheuvel en de doorgaande route worden veel groener. In Lennisheuvel zelf zijn allerlei locaties te
bezoeken die in het teken van de Natuurexperience staan.
Net buiten het dorp ligt op de nieuwe wandelroute de voormalige brouwerij, herberg en boerderij
Den Eijngel uit 1494. Deze historische plek wordt gerestaureerd. Buiten het hoofdgebouw worden ook
het bakhuis, de oven, de waterput en de stal aangepakt. Na restauratie wordt Den Eijngel in gebruik
genomen als expositieruimte voor lokale kunstenaars. Ook kan het proces van het historisch bier
brouwen worden bekeken en zijn er lezingen. Samen met Stichting de Brabantse Boerderij worden
workshops gegeven over de bouw en restauratie van waterputten en bakhuisjes.
Om het landschap nog aantrekkelijker te maken, worden rondom Lennisheuvel diverse
landschapselementen aangebracht zoals knotwilgen, vlechtheggen, drinkpoelen, hoogstamboomgaarden
en amfibieënpoelen.
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Het project richt zich niet alleen op Lennisheuvel, maar ook
op andere projecten binnen het Kloppend Hart, waaronder de
herintroductie van het edelhert, De Vleut en Liempde Gastvrij hart
van Het Groene Woud en Stapelen.

De trekker van het project
Gemeente Boxtel

Betrokken partijen
Stichting Rond Kerk en Orion, Natuurmonumenten, Waterschap
de Dommel, Werkgroep Natuur en Landschap Boxtel,
buurtverenigingen in Lennisheuvel, bedrijfsleven uit Lennisheuvel
en van bedrijventerrein Ladonk, ProRail, Brabants Landschap,
L. Koenraads, eigenaar van de voormalige brouwerij, herberg en
boerderij Den Eijngel (1494), Stichting de Brabantse Boerderij,
Stichting Wandelnet Amersfoort, SPPiLL (Stichting Promotie
Projecten in Leefbaar Liempde)

Projectkosten
€ 674.577,- exclusief BTW

Concrete resultaten
• aanleg 1 nieuwe NS-wandelroute en route naar de Kampina,
samen 25 kilometer
• veilig maken en vergroenen bestaande wandelroutes, 2,7 kilometer
• aanpassen NS-station Boxtel
• ontwikkeling 3 digitale schermen met apps
• restauratie boerderij, realisatie expositieruimte,
bierbrouwerijtentoonstelling en boerderijtuin
• restauratie van 1 waterput en 1 bakhuis
• aanleg 0,5 hectare nieuwe landschapselementen
• herstel kerkepad met bijbehorend groen

Versterking landschap
Lennisheuvel ligt ingeklemd tussen de Kampina en Het Dommeldal/
De Scheeken. In de directe omgeving zijn akkercomplexen,
hermeanderde beken en grote heidegebieden aanwezig. Een geoefend
oog ziet in dit landschap nog veel landschapskenmerken van het
oude heidelandbouwsysteem. Binnen het project worden deze
landschapskenmerken versterkt, ontsloten en beleefbaar gemaakt.
Dit gaat gepaard met de restauratie van een cultuurhistorisch
monument (D’n Eijngel uit 1494), het vergroenen van de
wandelroutes van het NS-station Boxtel naar de natuurkernen en de
aanleg van kleine landschapselementen als vlechthagen, kerkepaden
en poelen die in de voorbije decennia verdwenen zijn.

Dynamische ontwikkeling
in het landschap
Dit project is ontstaan binnen de gemeenschap van Lennisheuvel
en wordt door het overgrote deel van de inwoners, bedrijven en
gemeente gedragen. Groepen inwoners die tot nu toe nog niet
bij het buitengebied betrokken waren, worden nu gemobiliseerd
en helpen mee om de ecologie en economie van Lennisheuvel en
het omliggende buitengebied in stand te houden en te versterken.
Partijen die tot nu toe niet samenwerkten, maken dit project met
elkaar tot een succes.
Lennisheuvel wordt groen, bereikbaar en actief.

Ondernemen en beleven
in het landschap
Innovatief voor Lennisheuvel is de samenwerking tussen de
bewoners van Lennisheuvel en het bedrijfsleven dat tot nu toe
niet betrokken was bij natuur en landschap. Door Landschappen
van Allure beseffen beide partijen dat ze elkaar nodig hebben. De
bijzondere natuurlijke omgeving vormt een gezamenlijke kracht
om een deel van de economie van het dorp op peil te houden. Een
aantrekkelijk buitengebied betekent een aantrekkelijk woonklimaat
en vestigingsklimaat.

(Terug)verdienmogelijkheden
Een afgeleid positief effect van dit project is dat door aanleg van een
nieuwe NS-wandelroute jaarlijks ongeveer 10.000 nieuwe wandelaars
worden verwacht. Zij zullen zeker geld uitgeven op deze route, dit
leidt tot extra omzet en werkgelegenheid bij de lokale horeca en
overnachtingsadressen.
Vrijwilligers en leden van (buurt)verenigingen uit Lennisheuvel
garanderen het onderhoud van de wandelroute en de
landschapselementen door vrijwillige landschapsdagen te
organiseren.

Wat is de aangevraagde bijdrage?
€ 266.155,- exclusief BTW

Fasering/planning met betrekking tot de aanvraag
Het gehele project loopt van 2013 tot en met 2016.
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12. W
 andel-fietspad Bobbenagelseweg
‘Veilig en door het groen de Dommel over’

Waarom dit project?
Het programma Kloppend Hart richt zich op recreatieve ontsnippering en versterking van recreatieve
routes in Het Groene Woud. Met de aanleg van het fiets/wandelpad Bobbenagelseweg wordt een
kwaliteitsimpuls gegeven aan het beter (recreatief) beleefbaar maken van Het Groene Woud en met
name het Dommeldal. Er zijn weinig goede fiets- en wandelverbindingen die juist dit gedeelte van het
Dommeldal bereikbaar en beleefbaar maken. De huidige fietsroute loopt over een smalle weg met veel
(zwaar) gemotoriseerd verkeer. Dit verstoort de natuurbeleving

12

Wat is het project?
Het wandel- en fietspad vormt een verbinding tussen de kernen Olland en Boskant. Het grotendeels vrij
liggende pad van 1,25 kilometer loopt door het Dommeldal met fraaie meanders. Het project levert een
positieve bijdrage aan de versterking van het landschap doordat de belevingswaarde wordt vergroot.
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De trekker van het project
Gemeente Sint-Oedenrode

Betrokken partijen
Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Brabants
Landschap, aangrenzende eigenaren

Projectkosten
€ 613.143,-

Concreet resultaat
• wandel- en fietspad (inclusief fietsbrug) van 1,25 kilometer

Wat is de aangevraagde bijdrage?
€ 151.301,-

Fasering/planning met betrekking tot de aanvraag
2013-2014
Voorbereidingen, zoals overleg partijen, wijzigingsbevoegdheid
bestemmingsplan
2014
Uitvoering

Versterking landschap
Het gebied waar het wandel- en fietspad doorheen gaat is
kenmerkend voor het buitengebied van Sint-Oedenrode en daarmee
vanuit recreatief oogpunt interessant. Dit geldt ook op grotere
schaal; Nationaal Landschap Het Groene Woud, waarbinnen
naast bosgebieden en agrarisch cultuurlandschap ook heide en
moerasgebieden met elkaar zijn verbonden. Het nieuwe pad vormt
de schakel die de verschillende landschappen, zowel op lokaal als
regionaal niveau, verbindt. Het wandel- en fietspad en de brug bieden
de mogelijkheid om letterlijk stil te staan bij de natuur. Het wandelen fietspad zal ook worden ingepast in zijn omgeving waardoor
het natuurlijk samenvalt met zijn omgeving en doordat fietsers en
wandelaars het gebruiken krijgt het een dynamische uitstraling.

Dynamische ontwikkeling
in het landschap

Ondernemen en beleven
in het landschap
Bij de voorbereiding en uitvoering van het project zijn direct
aanwonenden, buurtvereniging De Bollanders en de dorpsraden
van Olland en Boskant betrokken. De aanwonenden leveren een
directe bijdrage in de vorm van overdracht van grond. Met het oog
op de aanleg van de route is de verlichting aangepast, toepassing van
led-verlichting is een duurzaam alternatief. De geringe hoeveelheid
strooilicht van dit type verlichting heeft een positief effect op de fauna
in het Dommeldal.

(Terug)verdienmogelijkheden
Het project verdient zichzelf niet terug, maar levert een positieve
bijdrage aan de andere verdienmodellen binnen Het Kloppend Hart.

Het project versterkt de ontsnippering van recreatie en beleving in
het gebied. Doordat mensen makkelijker van het ene gebied naar het
andere kunnen fietsen profiteren ook andere projecten binnen Het
Kloppend Hart hiervan.
Het fietspad verbindt de kernen Olland en Boskant op een veilige
manier met elkaar waardoor ook de sociale cohesie tussen de kernen
toeneemt.
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13. P
 ark Stapelen
‘Kunst, religie en landschapsontwikkeling aan De Dommel’

Waarom dit project?

13

Kasteel Stapelen en het park met aangrenzende beemden bevinden zich op de plek waar de Dommel
de kern van Boxtel in stroomt. Binnen dit project wordt het park opnieuw ingericht als kunstpark.
Door het creëren van een stadslandgoed, verbindingen te leggen tussen bestaande wandelroutes en
het inbrengen van culturele elementen maken mensen kennis met deze verborgen cultuurhistorische
parel aan de Dommel. Zo wordt een belevingsplek gecreëerd. De wandelingen over het terrein leiden
naar het Dommeldal, De Scheeken en NS-station Boxtel. De kunst en cultuur die worden ingebracht
brengen allure en beleving op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Daarnaast geven Kasteel
Stapelen en de daarin woonachtige Paters Assumptionisten een extra dimensie aan de beleving van het
park. Natuurbeleving en zelfwerkzaamheid krijgen in Stadslandgoed Stapelen bijzondere aandacht.
Ook zijn Brabants Landschap en de omwonenden van de wijk de Bimd betrokken. Brabants Landschap
heeft natuurgronden in het dommeldal verworven, namens de bewoners. Zij gaan deze de komende
jaren over kopen om zo hun natuurlijke omgeving veilig te stellen. Het mes snijdt aan twee kanten.
De landschappelijke verbinding tussen het nieuwe kunstpark Stapelen en het Dommeldal is verzekerd
en de bewoners zijn zeker van de blijvende meerwaarde van het wonen aan het groene Dommeldal.
Het project geeft invulling aan de oproep van staatssecretaris Sharon Dijksma naar innovatie
burgerparticipatie in natuurontwikkeling- en behoud.
Park Stapelen bestaat uit drie onderdelen/fasen met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 15 ha (zie
kaartje).

Wat is het project?
Stadslandgoed/Park Stapelen is een kasteelpark met een rijke historie. Het park dat nu nog een
kloosterpark is, ligt op driehonderd meter van het centrum en het NS-station van Boxtel, maar toch
geniet het park weinig bekendheid. Dit project transformeert het kloosterpark naar een openbaar
toegankelijk en naar buiten toe gericht Stadslandgoed. Dit gebeurt in drie fasen.
In fase 1 wordt het kasteelpark aangepakt. Hierbij staan vier thema’s centraal:
1. het verborgen park wordt openbaar;
2. de bomen zijn de baas;
3. kunst;
4. religie.
Met het openbaar maken van het park, het restaureren van religieuze elementen zoals de Mariagrot en
de begraafplaats, de prachtige oude bomen en de aan te brengen kunst wordt de bezoeker een unieke
beleving geboden. Door de wandelroutes door het park te koppelen aan de bestaande wandelroutes in
het gebied is het zuidelijk buitengebied op een nieuwe manier te beleven. Ook ontstaat er verbinding
met De Scheeken. Voor de kunstmomenten in het park wordt inspiratie gezocht bij Insel Hombroich
en is samenwerking met de landelijk hoog aangeschreven en nabijgelegen SintLucas-opleiding voor
beroepen in de creatieve industrie.
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In fase 2 staat natuurbelevingspark ‘Over de Dommel’ centraal,
gelegen aan de oostzijde van de Dommel, 2,6 hectare op gronden van
de gemeente Boxtel. Door deze gronden met Park Stapelen samen
te voegen en ook hier kunst, religie en bomen als uitgangspunt te
nemen, ontstaat een nog sterker samenhangend Stadslandgoed.
De uitvoering van fase 2 wordt later gepland.
In fase 3 wordt het ‘Bimd’-gebied veiliggesteld. Tegen de rand van
Boxtel in het Dommeldal, naast Stapelen, ligt een fraai waardevol
kleinschalig cultuurlandschap ter grootte van 6,5 hectare. De eigenaar
wil dit gebied verkopen. Vanwege de huidige agrarische bestemming
en de ligging buiten de ecologische hoofdstructuur zijn de natuur- en
landschapswaarden van het gebied allerminst veiliggesteld.
Het burgerinitiatief ‘de Bimd’ wil dit gebied aankopen, inrichten en
als natuurgebied binnen het Stadslandgoed Stapelen gaan beheren.
Hiervoor is de stichting ‘de Bimd’ opgericht. Samen met Brabants
Landschap en Stapelen willen zij dit gebied voor de bewoners van
de aangrenzende woonwijk een functie geven waarbij wandelen,
natuureducatie, natuurbeleving en kunst centraal staan. Brabants
Landschap en Paters Assumptionisten Boxtel willen dit unieke
burgerinitiatief graag ondersteunen en samen met de stichting ‘de
Bimd’ instaan voor de benodigde cofinanciering. Stichting ‘de Bimd’
is van plan samen te werken met de aanwezige buurtvereniging, de
basisschool en de plaatselijke natuur- en milieuvereniging. Mogelijke
voorbeelden van samenwerkingsvormen zijn een kindermoestuin en
een natuurleerpad.
De Dommel, als dragend landschapselement in het Stadslandgoed
Stapelen verbindt binnen het Kloppend Hart de kunstprojecten
Park Stapelen en Duizendjarig Woud met elkaar. In het Dommeldal
worden meerdere plekken gerealiseerd waar bezoekers van
kunst kunnen genieten, denk aan de Hulsthoeve. Zo kunnen
thematische wandel- of fietsroutes ontstaan. Deze ervaring is
verder uit te breiden naar bijvoorbeeld het Van Abbemuseum in
Eindhoven (bovenstrooms) en de Binnendieze in ‘s-Hertogenbosch
(benedenstrooms).

De trekker van het project
Paters Assumptionisten Boxtel

Betrokken partijen
Gemeente Boxtel, huidige en toekomstige bewoners Kasteel Stapelen,
EK stedenbouwlandschap, SintLucas, Brabants landschap, stichting
‘de Bimd’, WSD Boxtel, Natuurwerkgroep Boxtel, Waterschap De
Dommel, Jacob Roelandslyceum, Van Esch groenvoorzieningen,
Boomadvies, bedrijfsleven en burgers van Boxtel

Projectkosten
Fase 1 Ontwikkeling Park Stapelen investering € 931.825,Fase 2 belevingsgebied ‘Over de Dommel’, 2,6 hectare (later uit te
voeren)
Fase 3 ‘de Bimd’ 6,5 hectare, investering € 280.000,-

Concrete resultaten:
• ontwikkeling en inrichting park Stapelen, 6 hectare
• Ossenweide: ijsbaan en natuurontwikkeling, 1 hectare
• renoveren/restaureren 900 meter cultuurhistorische lanen
• restaureren entree park nabij Burgakker, Kasteellaan en Stapelenweg
• groene aansluiting maken op Historische As ‘Kerk-Kasteel’
• parkbeplanting aanvullen en verbeteren conditie bomen
• aansluiten bestaande wandelpaden op omliggende netwerken
• herinrichting voormalig schoolgebouw tot zingevingsplek
• inrichten stilteplek
• restaureren/renovatie Mariagrot en begraafplaats en uitbreiding
• inrichting 0,8 hectare bos
• 1800 meter veeraster
• aanleg 2 amfibieënpoelen, 400 meter bomenrij
• wandelpaden en aansluiten op netwerken

Wat is de aangevraagde bijdrage?
€ 606.000,- (€ 466.000,- + € 140.000,-)

Fasering/planning met betrekking tot de aanvraag

Versterking landschap
Het park met het kasteel en het ommeland is een cultuurhistorische
plek in het beekdal van de Dommel, waar eeuwenoude bomenlanen
en structuren nog altijd herkenbaar aanwezig zijn. Het creëren van
het stadslandgoed en het doorontwikkelen van het park geeft het
project een blijvende cultuurhistorische en ecologische waarde.
Door het behouden en verbeteren van de imposante, oude bomen/
bomenlanen en het vergroenen van de toegangswegen is het
landgoed een versterking voor het landschap: de ruimtelijke beleving
wordt krachtiger. De nieuwe ontwikkelingen in het park versterken
de nabij gelegen natuur (langs de Dommel) en de natuur door het
stedelijk gebied van Boxtel. Het park is als stapsteen een versterker
voor de totale ecologische structuur. Het plaatsen van kunst en het
renoveren van de Mariagrot geven een extra dimensie, maar ook het
creëren van een ‘bezinningsmoment’ is een hedendaagse uiting van
beleving in het landschap. Met de realisatie van Park Stapelen zal het
recreatief gebruik van het gebied toenemen.

Dynamische ontwikkeling
in het landschap
Het toegankelijk maken van Park Stapelen is een belangrijk
onderdeel van het project. De wandelpaden worden aangesloten op
de bestaande routes. Hierdoor komt een verbinding tot stand met
De Scheeken, Landgoed Velder en de Cultuurhistorische As van
Boxtel richting de Sint Petrus Basiliek. Het park wordt toegankelijk
vanuit NS-station Boxtel via de gerenoveerde Kasteellaan. Samen
met de beleving die het park biedt, werkt dit versterkend voor het
toerisme en de aantrekkingskracht van Boxtel. Door de ligging nabij
het station is Park Stapelen regionaal en landelijk goed bereikbaar.
Hiermee vormt het een prachtige belevingsplek op weg naar het
Dommeldal. Met de beoogde veiligstelling en inrichting van ‘de
Bimd’ wordt de landschappelijke samenhang met het Park Stapelen
en het kasteel versterkt. Er ontstaat een stadslandgoed met hoge
cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten.

Voor fase 1 worden in 2013-2014 de benodigde procedures
doorlopen, waarna in 2015 en 2016 het project wordt uitgevoerd.
Fase 3 ‘de Bimd’ wordt al in 2014 uitgevoerd. Fase 2 van het project
start na fase 3 in een later stadium.
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Ondernemen en beleven
in het landschap
Het kloosterpark van Kasteel Stapelen is nu een slecht toegankelijk/
gesloten park. De plannen om het park om te vormen tot een
openbaar toegankelijk stadslandgoed, waarin kunst en religie een
belangrijke rol spelen, zijn innovatief. In nauwe samenwerking
met de eigenaren (Paters Assumptionisten), gemeente Boxtel en de
Boxtelnaren krijgt Park Stapelen daadwerkelijk de allure van een
stadspark: een plek waar rust heerst, kunst te zien is in de openbare
ruimte en bezinning beleefd wordt (op het kasteel, in de aanwezige
kapel en andere ruimten, op en rondom de begraafplaats of bij de
Mariagrot). Het stadslandgoed wordt een wandel- en recreatiegebied
van hoogwaardige kwaliteit. De inspiratie voor de herontwikkeling
en kwaliteitsverbetering van het park komt voort uit de ervaring en
beleving in het kunstpark van Insel Hombroich (bij Düsseldorf).
Vanuit station Boxtel worden dagtoeristen naar het park getrokken
om de kunst en bezinning te ervaren, een kopje koffie te drinken
op de binnenplaats, het kasteel te bezichtigen of deel te nemen
aan activiteiten op het gebied van kunst, religie en spiritualiteit
(conferenties, lezingen, films, concerten, tentoonstellingen). De
combinatie van natuur, cultuur en religie is een nieuwe beleving voor
mensen. Door het betrekken van nieuwe partners in het project,
zoals de WSD voor het onderhoud en beheer van het park en de
inzet van SintLucas voor de kunst, participeren nieuwe partijen in de
ontwikkeling en versterking van het landschap.

(Terug)verdienmogelijkheden
Het stadslandgoed zal bewoners van Boxtel en toeristen bewegen
om te wandelen, bezichtigen en recreëren en wellicht ook om het
dorp Boxtel of andere bijzondere plekken in het Kloppend Hart te
bezoeken. Routeaanwijzingen bevorderen langduriger recreatie. De
eigenaren van het park vergaren inkomsten doordat de Ridderzaal
van Kasteel Stapelen beschikbaar is voor kleinschalige conferenties,
vergaderingen, huwelijksinzegeningen, kamermuziekconcerten en
andere bijeenkomsten, de kapel voor herdenkingen van dierbaren of
een ander religieus moment. Het labyrint op de binnenplaats is op
zichzelf al een stilte- en belevingsmoment. De binnenplaats van het
kasteel vormt regelmatig de locatie voor openluchtevenementen van
Boxtelse verenigingen (harmonieën, gilden en het Bloedspel). Het
‘schooltje’ wordt verbouwd tot verblijfsaccommodatie voor cursussen,
retraites en tentoonstellingen. De Paters Assumptionisten hebben
verschillende voorzieningen al gerealiseerd. Educatieve rondleidingen
door het Park en het Kasteel met bijvoorbeeld apps en een Parkcatalogus zullen de beleving nog intenser maken.
De eigenaren van Park Stapelen participeren in de pilot ‘Duurzaam
Toerisme’. Een deel van de inkomsten uit de exploitatie van het
park vloeit terug naar de kwaliteit van het landschap. Tien procent
van de revenuen wordt gestort in het gemeentelijke STIKA-fonds,
dat particulieren in het buitengebied een vergoeding geeft voor de
ontwikkeling en het behoud van landschapselementen.
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14. B
 IA Medisch Centrum
‘Symbiose van natuur en zorg’

Waarom dit project?
Groen heelt in genezingsprocessen. De mens wordt sneller beter te midden van de natuur. Deze kennis
en het Brabantse speerpunt innovatieve zorgeconomie, vormen de belangrijkste aanleiding om in de
bos- en natuurrijke omgeving van Sint-Oedenrode een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) te realiseren.
Het BIA medisch centrum is gespecialiseerd in aandoeningen van de borstklier, zoals borstkanker
bij mannen en vrouwen. Het centrum is een kleinschalige kliniek waar hoogwaardige diagnostiek,
behandeling en genetisch en preventief advies worden geboden. Binnen de kliniek werken hoogleraren
aan (internationaal) wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht. Ook leiden zij borstspecialisten op.
Op het scharnierpunt van het fraaie coulisselandschap Diependaal, het Dommeldal en de dorpskern, is
een bestaand bouwblok beschikbaar. Hier wordt de kliniek gebouwd en volledig ingepast in het groen.
Het BIA Medisch Centrum combineert het belang van de cliënt met het belang voor ecologie. Het
centrum zorgt voor de aanleg van een ecologische zone die Diependaal met het Dommeldal verbindt,
onder andere via een faunapassage. Zorg en landschap vinden elkaar in dit project.
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Wat is het project?
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Op een voormalig wooncomplex, verscholen in een versleten en gedateerde tuin, wordt de kliniek
gebouwd. De ontspannende en helende filosofie van BIA-mc is terug te vinden in de bijzondere
architectuur van het gebouw, dat buiten naar binnen haalt en de patiënt en bezoeker uitnodigt om naar
buiten te gaan. Rondom de kliniek wordt een parkachtige besloten omgeving gerealiseerd waarin healing
centraal staat. De patiënt en de bezoeker kunnen uitgebreid wandelen en rondstruinen in de natuurrijke
omgeving.
Voor een maximale inpassing in het omringende landschap wordt een aangrenzend weiland
aangekocht en ecologisch ingericht, evenals een gemeentelijk bosperceel. Voor het optimaliseren van de
landschappelijke en ecologische verbinding met het Dommeldal wordt een faunapassage (een tunnel
met groene verbinding) aangelegd. Deze zorgt voor landschappelijke meerwaarde.
Met deze uitbreiding en herinrichting wordt een gebied van ongeveer 1,35 hectare (zestig procent van
het perceel) toegevoegd aan de publieke ruimte en geschikt gemaakt voor natuur, landschap en recreatief
medegebruik.

De trekker van het project
De trekker is Brinvast BV, die met een aantal projectpartners
(onder andere initiatiefnemer Dr. R. Krause, diverse specialisten,
zorgverzekeraars, Daniel de Hoed Centrum, Harvard Medical School
te Boston, Soan Kettering Cancer Centre te New York en Institute
Curie te Parijs) de kliniek gaat ontwikkelen.

Betrokken partijen
Naast bovengenoemde projectpartners worden in een innovatief
voorbereidingsproces belanghebbenden uit de omgeving (onder
andere gemeente Sint-Oedenrode en Roois Landschap) betrokken,
die vanuit kwalitatieve duurzaamheidkaders voor gebouw en terrein
(BREEAM-team) tot een definitief inrichtingsplan komen.

Projectkosten
€ 507.389,(De realisatie van gebouw en park in het besloten deel zijn geheel
buiten deze projectkosten gehouden.)

Concrete resulaten
• 0,6 ha ecologische inrichting weiland en bosperceel
• aanleg faunatunnel onder ecologische barrière Nijnselseweg
• 0,52 ha aanleg struinnatuur (paden, vlonders, beplanting en
infoborden
• 0,5 km aanleg wandel- en struinpaden
• 5 stuks ontwikkeling info- en educatievoorzieningen

Wat is de aangevraagde bijdrage?

Versterking landschap
Omdat het landschappelijke Diependaal aan de rand van het dorp ligt
is er een oudsher een relatie tussen de omwonenden en Diependaal.
Het huidige gedateerde wooncomplex en de rommelige tuin doen
afbreuk aan dit kwaliteitsbeeld. De gekozen samenhangende
kwaliteitsimpulsen zorgen ervoor dat het gebied meer allure krijgt:
• de open architectuur van de kliniek in een bos- en parkachtige
omgeving;
• het parkherstel rondom de kliniek met de oorspronkelijke bomen,
struiken en kruidenvegetaties, zodat het complex ruimtelijk en
ecologisch in Diependaal opgaat;
• het inpassen van rabatten als cultuurhistorisch systeem van
waterbeheersing;
• het realiseren van de ecologische en landschappelijke schakel
tussen De Scheeken en Dommeldal met het financieren van een
faunatunnel met aansluitingen;
• het natuurtechnisch en landschappelijk inrichten (verhoging van
biodiversiteit en corridor) van het aangrenzende weiland;
• het ruimtelijk en landschappelijk verbinden (afwisseling van bos
en vochtig hooiland) van het landschap langs de randweg met de
rotonde en de Nijnselseweg;
• het binnen het gehele complex uitbreiden en verbinden van wandelen struingelegenheid vanaf het dorpscentrum richting Nijnsel en
Diependaal.

Dynamische ontwikkeling
in het landschap

€ 214.380,-

Fasering/planning met betrekking tot de aanvraag
In 2013 komt het bestemmingsplan gereed, wordt grond aangekocht
en het plan voorbereid. In de jaren 2014 en 2015 wordt de kliniek
gebouwd waarna in de loop van 2015 de voorzieningen voor natuur,
landschap en recreatie worden aangelegd.

Met deze zorgfunctie krijgt de gehele directe omgeving een nieuwe
dynamiek zonder dat dit tot spanningen tussen mens en natuur
leidt. Groen en natuur versterken de hoogwaardige zorgfilosofie
van BIA. Door de zorgvuldig gekozen ordening van functies (zorg,
natuur en recreatief medegebruik) ontstaat er geen spanningsveld
tussen bijvoorbeeld mens en natuur/landschap. De ecologische
corridorfunctie (rust, droog-nat, verbinding) wordt fysiek gescheiden
van wandel- en struinrecreatie en de kliniek.
Het BIA-complex wordt het scharnierpunt van relevante zones:
• de ecologische corridor tussen De Scheeken en Dommeldal;
• de landschappelijke verbinding tussen Diependaal, de randweg/
de dorpsentree en de Nijnselseweg. Deze aanzet stimuleert het
opwaarderen van de zuidelijke Dommelflank (richting ’t Laar en
dorpsicoon Knoptoren);
• de uitbreiding van de wandelverbinding tussen dorp en
buitengebied.

Ondernemen en beleven
in het landschap
In het verleden waren zorg- en woonfuncties vaak van elkaar
afgewend. In dit project is de integratie van de zorgfunctie met het
nabijgelegen dorp juist een middel om medici, patiënten en bezoekers
een ontspannende en gemoedelijke omgeving te bieden. Wandelen
en struinen in de omringende natuur van Het Groene Woud en het
bezoeken van horeca en winkels in het nabijgelegen dorpscentrum
zijn daar voorbeelden van. Voor de leveranciers en dienstverleners
biedt de kliniek nieuwe werkgelegenheid.
Om deze kansen tussen bevolking, natuurorganisaties en medici
zo goed mogelijk te benutten wordt juist in het planproces ingezet
op synergie: inzicht in elkaars ambities en belangen ten bate van de
verduurzaming van het complex en de omgeving en ter bevordering
van onderling draagvlak. Deze ambities zijn terug te vinden in de
toekomstvisie ‘De Rooi(s)e Draad’ van gemeente Sint-Oedenrode.

(Terug)verdienmogelijkheden
Met de zorgkliniek wordt in de regio een initiële investering
gecreëerd bij de bouw en terreininrichting ter grootte van ruim
9,6 miljoen euro. In de kliniek vinden minstens vijftig medewerkers
(FTE’s) structureel werk. Ook leveranciers en dienstverleners voor
het gebouw en het terrein hebben economisch belang bij de kliniek.
Voor Het Groene Woud, het dorp en het direct aangrenzende
landschap heeft de hoogwaardige kliniek een aantrekkende werking:
• Volgens planning worden jaarlijks zesduizend operaties uitgevoerd.
• Naar verwachting ontvangt de kliniek jaarlijks vijftienduizend
tot twintigduizend patiënten en bezoekers, verspreid over alle
seizoenen.
• Een deel van de bezoekers (naar schatting zo’n twintig procent,
drieduizend tot vierduizend mensen) brengt een bezoek aan het
centrum van Sint-Oedenrode en/of aan het landschap van Het
Groene Woud (overnachtingen, horeca, bezoekerscentra et cetera).
Ter ondersteuning van een hoogwaardige omgeving maakt de kliniek
na aanleg vijfduizend euro per jaar vrij voor het beheer en onderhoud
van de aangebrachte voorzieningen op de openbaar toegankelijke
terreindelen.
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Het multipliereffect
Bijdrage private sector
Verdienmodellen voor het landschap
Werkgelegenheid
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Projecten

Projecttrekker

Kosten

Eigen
financiering

Percentage
eigen financiering

Totale Projectkosten
01 Edelherten in het hart van Het Groene Woud

Brabants Landschap

02a Ecoduct over de spoorlijn Eindhoven-Boxtel

ProRail

02b Ecoduct over de spoorlijn Eindhoven-Boxtel

Gevraagde bijdrage LvA

Geldbedrag

Lening

Garantstelling

Totaal

€ 659.000

€ 329.500

50%

€ 329.500

€ 329.500

€ 7.923.000

€ 6.423.000

81%

€ 1.500.000

€ 1.500.000

Brabants Landschap

€ 346.000

€ 261.400

76%

€ 84.600

€ 84.600

03 Groene Win-Win allianties

ANV Het Groene Woud

€ 628.792

€ 445.903

71%

€ 182.889

€ 182.889

04 Reanimatie van verloren erfgoed

Stichting de Brabantse Boerderij

€ 370.000

€ 20.000

5%

€ 350.000

€ 350.000

05 Liempde, poort tot het hart van HGW

SPPiLL

€ 3.070.185

€ 1.957.202

64%

€ 1.112.983

€ 1.112.983

06 Groot Duijfhuis

Brabants Landschap

€ 150.800

€ 75.400

50%

€ 75.400

€ 75.400

07 De Hulsthoeve

A. van Liempd Beheer

€ 945.650

€ 677.770

72%

€ 267.880

€ 267.880

08 Groene Poort en belevingscentrum De Vleut

gemeente Best en Ekkersweijer Recreatie BV

€ 10.509.922

€ 6.644.200

63%

€ 2.889.722

09 Land van Bosch

Zorg- en recreatieboerderij De Hagelaar

€ 360.760

€ 263.320

73%

€ 97.440

€ 97.440

10 Duizendjarig Woud

Kunststichting Sint-Oedenrode

€ 1.678.833

€ 907.725

54%

€ 771.108

€ 771.108

11 Natuurexperience Lennisheuvel

Gemeente Boxtel

€ 674.577

€ 408.422

61%

€ 266.155

€ 266.155

12 Wandel-fietspad Bobbenagelseweg

Gemeente Sint-Oedenrode

€ 613.143

€ 461.842

75%

€ 151.301

€ 151.301

13 Park Stapelen

Paters Assumptionisten Boxtel

€ 1.211.825

€ 605.912

50%

€ 605.913

€ 605.913

14 BIA Medisch Centrum

Brinvast BV

€ 432.389

€ 218.009

50%

€ 214.380

€ 214.380

€ 29.574.876

€ 19.699.605

67%

€ 8.899.271

Subtotaal

€ 225.000

€ 225.000

€ 751.000

€ 751.000

€ 3.865.722

€ 9.875.271

Totaaloverzicht financiën Kloppend Hart

In onderstaande tekst en tabellen wordt een overzicht gegeven van de kosten en baten van
het programma Kloppend Hart. In bijlagen I tot en met VI zijn deze in detail uitgewerkt.
In bijlage II zijn de kosten rechtstreeks gekoppeld aan de concrete kwantitatieve resultaten
die behaald worden.

Het multipliereffect
De gevraagde bijdrage vanuit Landschappen van Allure is circa € 9,5 miljoen. Hiermee
wordt een totale investering mogelijk van ongeveer € 30 miljoen. Dit betekent ruwweg dat
iedere euro vanuit Landschappen van Allure wordt verdrievoudigd.
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Bijdrage private sector
Een sterk punt van het programma Kloppend Hart is de ruime betrokkenheid van
ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het multiplier-effect is nog scherper
neer te zetten als onderscheid wordt gemaakt tussen de investeringen van overheden en
‘niet-overheden’. De ‘niet-overheden’ in het programma staan samen garant voor een
investering van zo’n € 16 miljoen. Het participatieve karakter van het programma komt
dus ook tot uiting in de financiering van het landschap. Economie en landschap worden
krachtig met elkaar verbonden. De overheidsinvesteringen in het landschap worden
vanuit de private sector meer dan verdubbeld!

Projecten

Projecttrekker

Raming

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

05 Liempde, toegangspoort tot het hart van HGW

SPPiLL

Investering in landschap

0

0

0

1.690

3.760

5.865

8.946

11.916

11.916

07 De Hulsthoeve

A. van Liempd Beheer

Investering in landschap

0

0

1.300

1.550

1.850

2.300

2.500

2.700

2.900

08 Groene Poort en belevingscentrum De Vleut

gemeente Best en Ekkersweijer Recreatie BV

Investering in landschap

0

0

0

0

61.000

63.000

65.000

67.000

70.000

09 Land van Bosch

Zorg- en recreatieboerderij De Hagelaar

Investering in landschap

0

0

0

456

1.038

1.919

3.000

4.313

4.313

13 Park Stapelen

Paters Assumptionisten Boxtel

Investering in landschap

0

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

14 Bia Medisch centrum

Brinvast BV

Investering in landschap

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

1.300

3.696

82.648

88.084

94.446

100.929

104.129

Totaal

etc..

Jaarlijkse private investering in beheer en onderhoud landschap

Verdienmodellen voor het landschap
Ondernemers in het samenwerkingsverband hebben baat bij een landschap van
hoge kwaliteit. De private investeringen beperken zich daarom niet tot eenmalige
investeringskosten. De innovatieve verdienmodellen in het programma zorgen ervoor dat
de ondernemers blijven investeren in de instandhouding van de bijzondere kwaliteiten,
ook na afloop van de planperiode van Landschappen van Allure.
Meerdere ondernemingen dragen een percentage van hun inkomsten af ten behoeve
van het landschap. Hoe succesvoller de onderneming, Hoe hoger de bijdrage. Een
voorbeeld hiervan is bezoekerscentrum De Vleut. Het edelhert wordt het icoon van
De Vleut. Mensen vertrekken vanuit het bezoekerscentrum per fiets of te voet naar
het edelhertengebied. Omdat het edelhert bezoekers trekt, dragen de samenwerkende
ondernemers van De Vleut middelen af aan Brabants Landschap om de rasters,
hekken en poorten te onderhouden. Ook het beheer van het nieuwe landschapsgebied
tussen De Vleut en de Scheeken wordt door de ondernemers van De Vleut bekostigd.
Aan de bezoeker wordt duidelijk gemaakt dat zijn bezoek een bijdrage levert aan de
instandhouding van het landschap. Een tweede voorbeeld is de gemeenschap in Liempde.
De afgelopen twee jaar heeft stichting SPPiLL een systematiek ontwikkeld waarbij
de verkoop van bezoekersarrangementen financiële middelen oplevert die worden
aangewend voor projecten ter versterking van het landschap. Dezelfde systematiek
zet SPPiLL in bij de verkoop van bijvoorbeeld consumpties, streekproducten en
arrangementen.

In het uitvoeringsprogramma worden ook kostenefficiënte oplossingen geboden om
de kwaliteit van het landschap te bewaren. Stichting de Brabantse Boerderij zorgt voor
de plaatsing van vijftien cultuurhistorische agrarische bijgebouwen die elders zouden
verdwijnen. De stichting breekt het bijgebouw (bijvoorbeeld een Vlaamse schuur)
vakkundig af, slaat het op en zoekt een geïnteresseerde koper. Een burger/ondernemer
koopt een bijgebouw en geeft het een nieuwe plaats en economische functie. Wanneer de
overheid met enkel eigen financiering vijftien bijgebouwen restaureert, zijn de kosten vele
malen hoger. Een tweede voorbeeld is het BIA Medisch Centrum. De eigenaren nemen
de realisatie en het beheer van een ecologische verbinding over van de gemeente SintOedenrode. Zij creëren daarmee een bijzonder struingebied voor de cliënten, maar ook
een kostenbesparing bij de overheid.

Werkgelegenheid
De betrokkenheid en investeringsbereidheid van ondernemers in het programma leiden
tot een sterke toename van werkgelegenheid. Samen met de investeringen vanuit Landschappen van Allure leidt dit bij de gezamenlijke ondernemingen tot een geraamde blijvende toeneming van de werkgelegenheid met circa 34 fte (PM). De eenmalige toename
in werkgelegenheid die de realisatie van de projecten met zich mee brengt, is in dit cijfer
niet meegenomen. Ook niet meegenomen zijn de extra inkomsten en dus werkgelegenheid bij ondernemingen die niet in het samenwerkingsverband participeren. Zo worden
bijvoorbeeld vanuit het project Duizendjarig Woud meerdere kunstmanifestaties georganiseerd. Deze leiden tot substantiële uitgaven in Het Groene Woud.

65

6
66

Uitvoering
•H
 et samenwerkingsverband: besluitvorming
en project- en procesbeheersing
• Risico- en kansenanalyse
• Planning
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Stuurgroep

Financiële/inhoudelijke
rapportages
Communicatie
Duurzaam Toerisme
Burgerbetrokkenheid

Gemandateerde

Provincie/streekraad

Programmamanager

ambtelijk

Communicatie
Financieel
Ondersteuning

Projectleider

Projectleider

Projectleider

Project 1

Project 2

Project 3

De programmapartners vormen een divers gezelschap van ondernemers,
maatschappelijke organisaties en overheden die samenwerken om van het Kloppend
Hart een uniek en samenhangend natuur-, landschaps- en recreatiegebied te maken.
Om de uitvoering van het programma Kloppend Hart in goede banen te leiden hebben
de programmapartners een samenwerkingsverband opgericht waarin zij hun alliantie
bevestigen. Dit verband is verankerd in de samenwerkingsovereenkomst en het ‘protocol
programmaorganisatie’, die als digitale bijlagen VII en VIII bij dit investeringsvoorstel zijn
gevoegd.
De doelen van het samenwerkingsverband:
1. In samenhang op programmaniveau uitvoering realiseren.
2. In samenhang op programmaniveau via de penvoerder aan de subsidieverlener
rapporteren.
3. In samenhang op programmaniveau regie voeren op burgerbetrokkenheid.
4. Bundeling van communicatie op programmaniveau.
5. Initiëren gebiedsontwikkelingsperspectief duurzaam toerisme.
Om deze doelen te bereiken is gezocht naar het meest passende organisatiemodel,
gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• een flexibele, slanke, professionele en efficiënte organisatie;
• uitvoerings- en resultaatgericht;
• gericht op blijvend netwerken, verbinden, samenwerken en samen leren.

bestuurlijk

+ 2 leden voor bepaalde tijd

Programmateam

Het samenwerkingsverband: besluitvorming
en project- en procesbeheersing
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Provincie/streekraad

Stuurgroep
3 gemeenten

Er is gekozen voor een stuurgroep en een programmateam, aangestuurd door de
penvoerder (de gemeente Boxtel). In bovenstaand organogram is het organisatiemodel
verbeeld.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit bestuurlijke en directievertegenwoordigers van de betrokken
partijen van het samenwerkingsverband. De drie wethouders van de gemeenten hebben
mandaat om de dagelijkse uitvoering op zich te nemen. Zij vormen, samen met twee
stuurgroepleden voor bepaalde tijd uit het samenwerkingsverband, de gemandateerde
stuurgroep.
De stuurgroep komt twee keer per jaar bijeen. De gemandateerde stuurgroep minimaal
vier keer per jaar. Het voorzitterschap van de (gemandateerde) stuurgroep is in handen
van de gemeente Boxtel.
De stuurgroep:
• stelt de jaarlijkse verantwoordingsrapportages vast (geleverde prestaties,
bestedingsvoortgang, vertragingen en knelpunten in de uitvoering);
• stuurt de algehele communicatie, de ontwikkeling duurzaam toerisme en de
burgerbetrokkenheid op programmaniveau aan en maakt dit tot een samenhangend
onderdeel van het algehele programma en van het ontwikkelperspectief van het hart van
Het Groene Woud.
De gemandateerde stuurgroep is bevoegd:
• tot bestuurlijke terugkoppeling aan de provincie Noord-Brabant.

De penvoerder is bevoegd tot:
• tot besteding van het programma-werkbudget in overleg met de stuurgroep;
• het inrichten van de programmaorganisatie in casu het samenstellen van het
programmateam;
• het opstellen van nadere regels over het financieel management (onder andere de
uitfinanciering van subsidies) binnen het samenwerkingsverband;
• het terugvorderen van al ter beschikking gestelde subsidiebedragen wanneer een
partij in gebreke blijft. Dit geldt onverminderd het recht van de penvoerder op
schadevergoeding van de in gebreke zijnde partij.

Programmamanager en -team

Het programmamanagement voert de dagelijkse werkzaamheden rondom het
investeringsprogramma uit. De programmamanager respectievelijk het programmateam:
• is de secretaris van de stuurgroep;
• heeft de coördinatieverantwoordelijkheid voor het investeringsprogramma;
• bundelt de informatie tot de gevraagde verantwoordingsrapportages (geleverde
prestaties, bestedingsvoortgang, vertragingen en knelpunten in de uitvoering);
• regelt de doorbetaling van de subsidies uit de regeling Landschappen van Allure in
opdracht van de penvoerder;
• verzorgt de ambtelijke contacten met de vertegenwoordigers van de provincie.
Aanvullend initieert het programmamanagement een drietal programma-activiteiten,
samen met de partijen in het samenwerkingsverband:
• opstellen en uitvoeren van het communicatieplan, waarbij onder andere ingegaan wordt
op doelgroepen, draagvlak(vergroting), procescommunicatie en publiekscommunicatie;
• borgen van de duurzaamheid van de investeringen ten behoeve van natuurambities en

het uitwerken van het revolverende effect op gebiedsniveau van het Kloppend Hart van
Het Groene Woud (duurzaam toerisme);
• borgen dat de uitvoering van het programma is gericht op blijvend netwerken,
verbinden, samenwerken en samen leren.
De onderdelen worden uitvoerig toegelicht in de beschrijving van het
programmamanagement aan het einde van dit hoofdstuk.
Waar nodig ondersteunen deskundigen de programmamanager en het programmateam
om bovenstaande taken uit te voeren.

Projectuitvoering door projecttrekkers

De programmapartners zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de deelprojecten.
Zij werken daarin samen met andere partijen, burgers en maatschappelijke organisaties.
De projecttrekkers:
• zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van het project binnen de
randvoorwaarden van de subsidieverlening;
• bespreken onder voorzitterschap van de programmamanager knelpunten, genereren
oplossingen en leren van elkaar in de uitvoering van de projecten;
• leveren gevraagde relevante informatie voor rapportageverantwoording aan de
provincie;
• leveren per kwartaal gevraagde relevante informatie voor de uitfinanciering door de
penvoerder aan de projecttrekkers;
• communiceren en participeren met de omgeving;
• stellen jaarwerkplannen op en verantwoorden de projectuitvoering.
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Risico- en kansenanalyse

Instandhouding van de bijzondere waarden

In de tabel op de pagina hiernaast worden de belangrijkste kansen en risico’s per project
weergegeven.

Iedere projecttrekker is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het eigen
project. Daarnaast zet Kloppend Hart in op het genereren van extra inkomsten om de
bijzondere waarden in het hart van Het Groene Woud in stand te houden. De leidende
filosofie is dat er geld verdiend mag en zelfs moet worden aan de bijzondere waarden van
Het Groene Woud. Een deel van deze inkomsten moet weer terugvloeien om de waarden
in stand te houden.

Planning
Het programma Kloppend Hart wordt in zijn geheel voor 1 januari 2017 uitgevoerd.
Eventuele vertragingen worden vroegtijdig gesignaleerd tijdens de overleg- en
rapportagemomenten en hierover wordt met de provincie gecommuniceerd.
Onderstaande planning laat zien wanneer welke deelprojecten worden uitgevoerd.
Een uitsplitsing in deelresultaten en de koppeling met de kosten zijn te vinden in
de liquiditeitsplanning (bijlage III).

Planning Programma Kloppend Hart

2013

01 Edelherten in het hart van Het Groene Woud
02 Ecoduct over de spoorlijn Eindhoven-Boxtel
03 Groene Win-Win allianties
04 Reanimatie van verloren erfgoed
05 Liempde, poort tot het hart van Het Groene Woud

•
•
•
•

06 Groot Duijfhuis
07 De Hulsthoeve
08 Groene Poort en belevingscentrum De Vleut
09 Land van Bosch
10 Duizendjarig Woud
11 Natuurexperience Lennisheuvel
12 Wandel-fietspad Bobbenagelseweg
13 Park Stapelen
14 BIA Medisch Centrum

Planning en fasering
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•
•
•
•
•
•
•
•

2014

2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De ondernemers in het programma zorgen er niet alleen voor dat hun eigen
ondernemingen goed geëxploiteerd en beheerd worden, maar dragen ook bij aan
de instandhouding van de natuur en het landschap waaraan zij hun inkomsten
(deels) danken. In de meeste gevallen betreft dit een rechtstreekse afroming van de
bezoekersbestedingen ten gunste van het landschap. De afromingen worden rechtstreeks
gekoppeld aan de relevante kernkwaliteiten van Het Groene Woud. Zo draagt bijvoor
beeld De Vleut bij aan het wel en wee van (de edelherten in) de Scheeken en Park Stapelen
en SPPiLL in Liempde aan de instandhouding van landschaps elementen via het fonds
voor stimulering van landschapselementen (STIKA) in de gemeente Boxtel.
In enkele gevallen worden publiek toegankelijke natuurhectares of cultuurhistorische
gebouwen door ondernemingen ingericht en beheerd. Zo beheert het BIA Medisch
Centrum de faunapassage en natuurzone die Diependaal met het Dommeldal verbindt.
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beheert Ahrend BV
(ook de grondeigenaar) het Duizendjarig Woud.
Het project ‘Reanimatie van verloren erfgoed’ neemt een bijzondere plaats in. Het
project is gericht op de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed dat anders zou
verdwijnen. Wanneer een particulier een schuur overneemt van de Stichting de Brabantse
Boerderij, gaat dit gepaard met een nieuwe functie die voor een duurzame exploitatie
van deze schuur zorgt. Dit burgerinitiatief geeft niet enkel een impuls aan het behoud
van cultuurhistorisch erfgoed, maar ook het beheer en de exploitatie komen niet bij de
overheid maar bij de burger te liggen.

Projecten

Projecttrekker

01 Edelherten in het hart van HGW

Brabants Landschap

02 Ecoduct

Prorail

03 Groene Win-Win allianties

ANV Het Groene Woud

Kansen

Risico’s

Kans voor grootse natuur en vergroting recreatieve
aantrekkingskracht
Realisering grote eenheid natuur in Het Groene Woud

Draagvlak partners Kloppend Hart is groot, besluitvorming provincie heeft zeker risico.

Realiseren flexibel peilbeheer

Realiseren duurzaam bodembeheer

Realiseren akker- en bermbeheer

Natuurbeleggingsfonds, nieuwe particuliere bronnen worden
aangewend in natuurontwikkeling en behoud.

04 Reanimatie van verloren erfgoed

Stichting de Brabantse Boerderij

Innovatief burgerinitiatief zorgt voor een enorme impuls voor en
besparing op de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed.

05 L iempde, poort tot het hart van

SPPiLL

Versterking van het cultuurhistorisch super-ensemble Liempde (relatie
tussen het cultuurhistorisch waardevolle centrum en de omliggende
landschappelijke en natuurwaarden) in combinatie met versterking
van de leefbaarheid en van de lokale en bovenlokale economie.
Natuurbeleving in het Dommeldal en samenwerking
Versterking van het landschap door combinatie cultuurhistorie,
landschappelijke inrichting en recreatie
De stad-landrelatie tussen Het Groene Woud en Brainport krijgt via
De Vleut gestalte.
Een groot marktgebied, veel potentiële bezoekers. Zeer goed
bereikbaar aan de snelwegafslag en ruime parkeergelegenheid.
Door de nieuwe verkeerssituatie wordt buurtschap De vleut qua
verkeersbewegingen ontlast.
Realisatie unieke, thematische stad-landverbinding
Kunst als impuls voor de beleving van het landschap. Met
driejaarlijkse manifestatie ontstaan nieuwe economische kansen
voor Sint-Oedenrode als internationaal erkende groene gemeente
door toename aantal bezoekers. Sint-Oedenrode is een belangrijk
knooppunt van wandelroutes.
Sociaaleconomische en landschappelijke impuls voor Lennisheuvel

Het Groene Woud

06 Groot Duijfhuis
07 De Hulsthoeve

Brabants Landschap
A. van Liempd Beheer

08 Groene Poort en belevingscentrum De Vleut

Ekkersweijer Recreatie BV

09 Land van Bosch
10 Duizendjarig Woud

Zorg en recreatieboerderij De Hagelaar
Kunststichting Sint-Oedenrode

11 Nature Experience Lennisheuvel

Gemeente Boxtel

12 Wandel-fietspad Bobbenagelseweg

Gemeente Sint-Oedenrode

13 Park Stapelen

Paters Assumptionisten Boxtel

14 Bia Medisch centrum

Brinvast BV

Grondverwerving is rond, groen licht financiering ProRail nog niet definitief.
De planning is krap. Een constructieve planologisch-juridische medewerking van provincie
en gemeenten is vereist om het ecoduct voor einde van de planperiode op te kunnen
leveren.
Begroting is tot stand gekomen op basis van quick scan. Exacte invulling
maatregelenpakket en doorrekening vindt in samenwerking met partners tijdens uitvoering
project plaats.
Begroting is tot stand gekomen op basis van quick scan. Exacte invulling
maatregelenpakket en doorrekening vindt in samenwerking met partners tijdens uitvoering
project plaats.
Begroting is tot stand gekomen op basis van quick scan. Exacte invulling
maatregelenpakket en doorrekening vindt in samenwerking met partners tijdens uitvoering
project plaats. Aanhoudende betrokkenheid gemeenten is door onder druk staande
overheidsfinanciën onzeker.
Begroting is tot stand gekomen op basis van quick scan. Op voorhand geen directe
risico’s voorzien voor realisatie pilots. Exacte realisatie aantal hectare is afhankelijk
van tijdens project vast te stellen daadwerkelijke bereidheid partners en lokale
omstandigheden.
Stichting de Brabantse Boerderij verzorgt een innovatieve systematiek. Begroting en
concrete resultaten zijn tot stand gekomen op basis van quick scan. De verwachte
doelrealisatie is afhankelijk van de gebruikers van deze systematiek (particulieren die een
bijzonder gebouw willen plaatsen en daar en nieuwe economische functie voor hebben).
Het overnemen van een schuur is interessant voor een particulier wanneer hij er
een nieuwe economische functie aan kan geven. Hiervoor is in sommige gevallen
planologisch-juridische bereidwilligheid nodig van provincie en gemeenten.
Niet nakomen toezeggingen verplichtingen derden. In het innovatieve participatieve
proces zijn veel partijen betrokken. Dat brengt een zeker risico met zich mee.

Nauwelijks risico’s, bestemmingsplan is dit jaar gereed.
Gemeente heeft aangegeven mee te werken aan het project, maar vergunningen en
dergelijke moeten nog afgegeven worden.
Mogelijke bezwaren van omwonenden tegen de nieuwe ontwikkeling en daarmee
vertraging in de voorbereidingsfase.
Beschikbaarheid en tijdige levering van cultuurhistorische panden door Stichting de
Brabantse Boerderij. Dit moeten gebouwen zijn waarvan het voortbestaan elders
bedreigd wordt.
Nauwelijks risico’s, past in bestemmingsplan.
Er zijn geen voorziene risico’s.

Risico’s zijn dat vrijwilligers en inwoners in Lennisheuvel afhaken vanwege bestuurlijke
beslissingen (KV-station).
Medewerking grondaankopen, medewerking raad en nieuwe coalitie vanwege huidige
politieke strubbelingen in Sint-Oedenrode , bestemmingsplanprocedure.
Contract met gemeente en ‘de Bimd’ komt niet tijdig tot stand.

Mooie overgang over de Dommel voor wandelaars en fietsers;
verbindend element.
Met één klap (instant-made) een bijzonder en uniek openbaar en
volgroeid Stadspark van Allure in Boxtel. De verborgen parel wordt
ontsloten. Landschap, Natuur, Kunst, Stilte, Bezieling en Beleving op
de rand van stad-en-land.
Verbindend element tussen Dommeldal/’t Laar en Diependaal/
Medewerking grondaankopen, medewerking raad en nieuwe coalitie vanwege huidige
Scheken. Extra toevoeging openbaar onderhouden groen op
politieke strubbelingen in Sint-Oedenrode, bestemmingsplanprocedure.
knooppunt.

Kansen & risico’s
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In het hoofdstuk ‘financiering’ is te zien wat deze filosofie concreet oplevert voor de
instandhouding van het landschap.

Programmamanagement als motor
voor verdere ontwikkeling
De gemeente Boxtel staat als penvoerder aan de lat voor het programmamanagement. Het
programmateam coördineert en voert de dagelijkse werkzaamheden uit voor de realisatie
van het investeringsprogramma. Naast de rapportering richting provincie waarbij geleverde
prestaties, bestedingsvoortgang en dergelijke aan de orde komen coördineert dit team ook drie
taken die niet standaard deel uit maken van programmamanagement.
De veertien deelprojecten bieden een veelheid aan innovatieve vormen van participatie,
verdienmodellen en landschapsversterking. Wij willen deze gezamenlijke innovatiekracht
bundelen en delen om zo de verdere ontwikkeling van Het Groene Woud vorm te geven. Bij
succes kan ook de rest van Brabant en Nederland baat hebben van de opgedane ervaring.
6% van de aangevraagde bijdrage vanuit Landschappen van Allure wordt benut om het
programmamanagement uit te voeren. De extra programmamanagementonderdelen zijn:
1. P
 ilot duurzaam toerisme als recreatieve motor van het landschap
Doel van dit onderdeel is om de individuele verdienmodellen van de verschillende
deelprojecten binnen Kloppend Hart te binden. Dit levert een structurele werkwijze
op die ervoor zorgt dat voor langere tijd financiën vanuit de vrijetijdssector naar het
landschap vloeien. Hierbij wordt voortdurend gezocht naar een optimale win-winsituatie
tussen ondernemer en algemeen belang. De samenwerking wordt opgezocht met andere
investeringsprogramma’s in Het Groene Woud, de VVV, de Streekrekening Het Groene
Woud en de Streekraad Het Groene Woud & De Meierij. De ervaringen uit deze pilot zet
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de VVV in om deze systematiek over de drie landschappen van allure uit te rollen. Hiermee
geeft het programma Kloppend Hart ook voor een deel invulling aan de doelen die op dit
gebied verwoord zijn in het bidbook Landschappen van Allure.
2. P
 articipatie als sociale motor van het landschap
Binnen de deelprojecten van Kloppend Hart komen diverse vormen van participatie
van bewoners, verenigingen en ondernemers voor. Doel van dit onderdeel is om deze
individuele participatiemodellen te volgen en te zorgen voor ervaringsuitwisseling tussen
de partners van Kloppend Hart, maar ook om deze ervaringen te delen met andere partijen
in Het Groene Woud. Aansluiting wordt gezocht bij het project ‘Rural Alliances’ van de
Streekraad Het Groene Woud & De Meierij. Het doel is om op basis van win-winmodellen
een structurele participatie van bewoners, verengingen en ondernemers in het onderhoud
en beheer van het landschap te realiseren. Het leervermogen en de ondernemersgeest
van burgers staan daarbij centraal, de overheden nemen een faciliterende rol aan waarbij
kernbegrippen als betrokkenheid, bescheidenheid en gelijkwaardigheid passen.
3. E
 delhert als communicatieve motor van het landschap
Doel van dit onderdeel is om de projecten van het uitvoeringsprogramma Kloppend Hart
in te zetten om de bijzondere waarden van het gebied te communiceren. Een bijzondere
rol is weggelegd voor het edelhert. Het edelhert dient als beeldmerk voor de ontwikkeling
van het Kloppend Hart. Een icoon waarmee Het Groene Woud op nationale schaal
als natuurgebied op de kaart wordt gezet. Er wordt een toeristisch-recreatief concept
ontwikkeld waarin de beleving van het edelhert centraal staat, waar ondernemers mee
uit de voeten kunnen en waarmee bezoek en bestedingen in het gebied toenemen.
Tegelijkertijd is het edelhert een ambassadeur waarmee de waarde van biodiversiteit kan
worden gecommuniceerd en waarmee deze wordt vergroot. Ten slotte draagt het edelhert
ook bij aan de identiteit van het gebied, zodat Het Groene Woud tussen de oren en in het
hart belandt.
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