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Inleiding

Samen trots  
…op Het Groene Woud
Eind vorige eeuw, in 1998 om precies te zijn, kreeg ‘Het Groene Woud’ 
vorm. De vrijwilligers en organisaties die vijftien jaar geleden bij elkaar 
kwamen, hebben zich sindsdien met passie en creativiteit ingezet voor het 
behoud en de ontwikkeling van het prachtige landschap tussen de steden 
Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch.

Het Groene Woud is de afgelopen vijftien jaar een begrip geworden, zowel 
in als buiten het gebied. Het werd een reconstructiegebied en het werd 
benoemd tot Nationaal Landschap. Nu is het een Landschap van Allure. 
De naam heeft wortel geschoten. De identiteit en bekendheid van Het 
Groene Woud groeien nog iedere dag.

Ook het grote netwerk van professionals, ondernemers, maatschappelijke 
en andere organisaties en vele vrijwilligersgroeperingen, in 2013 verenigd 
onder de naam Regionaal Netwerk Het Groene Woud, groeit nog iedere dag. 
Dit netwerk heeft een schat aan eigentijdse instrumenten ontwikkeld 
om Het Groene Woud steeds verder en immer duurzaam tot bloei te laten 
komen. Met een terugtrekkende overheid is de samenwerking tussen 
partners in de regio van levensbelang voor de ontwikkeling van het 
landschap. Aan die samenwerking wordt op een moderne manier inhoud 
gegeven, onder meer door alle ruimte te geven aan burgerparticipatie. 
Het Groene Woud ondersteunt initiatieven die vanuit de burger tot stand 
komen: met advies, financieel en door partijen samen te brengen. 

Zo kunnen we tenminste nog eens vijftien jaar vooruit, maar misschien 
ook wel honderdvijftig jaar. Duurzame ontwikkeling met oog voor mens, 
landschap en economie kijkt ver voorbij de grenzen van overmorgen.

Samen zijn we trots op Het Groene Woud!
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Voorwoord

“Verbindend 
ondernemen in 
harmonie met 
het landschap”

Het Groene Woud wordt steeds zichtbaarder en krijgt meer en meer een eigen identiteit. Steeds meer burgers en ondernemers 
voelen zich verbonden met Het Groene Woud. Ze willen er deel van uit maken en zich inzetten voor het gebied, voor hun eigen 
achtertuin. Daar waar je bent opgegroeid, waar je naar school ging of gaat, waar je woont of werkt; dat is waar je je thuis voelt 
en waar je bij wilt horen. Steeds meer mensen zijn trots op Het Groene Woud en zetten zich vervolgens in om het gebied nog 
groener, mooier en leefbaarder te maken. Een prachtige ontwikkeling!

Deze ontwikkeling komt tot uiting in de vele burgerinitiatieven die in 2013 zijn geïnitieerd en gerealiseerd. Buurtmoestuinen, 
zorgcoöperaties, goede zorg voor vleermuizen, groene duurzaamheidsprojecten: allemaal zaken die vanuit de burger tot stand 
zijn gekomen, veelal met advies en praktische ondersteuning vanuit Stichting Streekhuis Het Groene Woud en met financiële 
steun vanuit Stichting Streekfonds Het groene Woud.

Om ook in de toekomst het landschap, de economie en daarmee de leefbaarheid van het gebied verder te laten floreren is 
Het Groene Woud in 2013 bestuurlijk stevig gereorganiseerd. De drie pijlers – het Streekhuis, het Streekfonds en de Coöperatie 
– zijn achter de schermen veel nadrukkelijker gaan samenwerken. Een compacte en eenduidige organisatie achter het loket is 
nodig om u als ondernemer, burger, organisatie, vereniging of anderszins aan de voorzijde van ‘Het Groene Woud-loket’ nog 
beter van dienst te zijn.

De ondernemers in Het Groene Woud laten zich horen, in 2013 nog meer dan voorheen. Coöperatie Het Groene Woud telt 
inmiddels ruim honderd leden en groeit gestaag. Ondernemers vinden elkaar, bijvoorbeeld tijdens Het Groene Woud-cafés, 
en bundelen de krachten. ‘De toekomstige economie zal meer een economie van coöperatie dan van competentie zijn’, stelt 
de Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk in het recent uitgegeven boek ‘Het Nieuwste Brabant’. Ook Het 
Groene Woud gelooft hierin. Binnen onze Coöperatie gaan groene innovatie en ondernemerszin met oog voor mens, omgeving 
en economie hand in hand. Dat is verbindend ondernemen, vanuit een gedeelde trots en altijd in harmonie met het landschap. 

‘Het Groene Woud, dat wordt een begrip’, zo luidde de kop op deze pagina in het jaarverslag over 2012. Inmiddels ruim 
een jaar later durven we het anders te formuleren. ‘Het Groene Woud is een begrip.’ Met elkaar zetten we Het Groene Woud - 
ons Groene Woud - de komende jaren nog nadrukkelijker op de kaart.

Rud van Herk, 
voorzitter Coöperatie Het Groene Woud

Mede namens:
Yvo Kortmann, 
voorzitter Stichting Streekhuis Het Groene Woud
Ger van den Oetelaar, 
voorzitter Stichting Streekfonds Het Groene Woud
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Regionaal Netwerk
Sinds 2009 is Streekraad Het Groene Woud en De Meierij actief, met 
het Streekhuis als uitvoeringsorgaan. Na het vervallen van de Recon-
structiewet als basis heeft de provincie netwerken in Noord-Brabant 
opgeroepen met een aanbod te komen voor plattelandsontwikkeling 
in de eigen regio. Het Groene Woud is één van de Brabantse Regionale 
Netwerken waarmee de provincie een samenwerkingsovereenkomst 
heeft afgesloten. De ‘verzelfstandiging’ van het Regionaal Netwerk heeft in 
Het Groene Woud geleid tot een traject van bestuurlijke vernieuwing: hoe 
organiseren wij ons en wie is verantwoordelijk voor wat? Op 28 november 
2013 heeft de toenmalige Streekraad (inmiddels Stichting Streekhuis 
geheten) met de voorstellen en de gewijzigde statuten ingestemd. 
Met ingang van 2014 is stichting Streekhuis Het Groene Woud één van 
de drie uitvoeringsorganen binnen het Regionaal Netwerk (samen met 
Stichting Streekfonds en Coöperatie Het Groene Woud). 
De belangrijkste taken van Stichting Streekhuis  zijn en blijven het 
ontwikkelen van programma’s en projecten, het faciliteren van bestuur, 
netwerk en initiatiefnemers uit de streek en het betrekken van organisa-
ties, bewoners en ondernemers bij Het Groene Woud.

 Stichting Streekhuis 
Het Groene Woud

Bijdragen
In 2013 hebben in totaal 86 programma’s en projecten 
in Het Groene Woud een subsidie ontvangen voor de 
voorbereiding en/of uitvoering. Bij al deze programma’s 
en projecten heeft het Streekhuis, namens het Regionaal 
Netwerk, in meer of mindere mate bijgedragen in de 
voorbereiding. 
De omvang van de projectenportefeuille 2013 was in totaal 
€ 80.744.785,-. Eén project ontving een Europese bijdrage 
(€ 1.711.730,-, Natura 2000), vier projecten een nationale 
bijdrage (€ 12.300.000,- extra middelen EHS uit Lente-akkoord), 
21 projecten een provinciale bijdrage (€ 27.706.183,-, 
met name vanuit Landschappen van Allure) en 47 projecten 
een regionale bijdrage (€ 11.999.153,-). De regionale bijdrage 
was voor 94 procent afkomstig van gemeenten (ruim tien mil-
joen euro cofinanciering van drie projecten uit Landschappen 
van Allure), 2,7 procent vanuit waterschappen en 3,3 procent 
vanuit het Streekfonds. De initiatiefnemers brachten zelf 
€ 26.876.736,- in als eigen bijdrage. (Grootste eigen bijdrage in 
het Landschappen van Allure-project ‘Kloppend Hart van Het 
Groene Woud’: € 17.931.420,-). Naar regionale c.q. gemeente-
grensoverschrijdende projecten ging € 52.506.015,-. De rest 
ging naar lokale initiatieven.

Projecten in 2013
Grote projecten die onder de vleugels van het Streekhuis 
Het Groene Woud zijn uitgevoerd en/of geïnitieerd in 2013:

•	 SIRE	(Sociale	Innovatie	Religieus	Erfgoed)
•	 Rural	alliances
•	 Euro	Landart
•	 Realisatie	Locale	Energie	Coöperaties	in	zes	gemeenten	
•	 Deltaplan	voor	het	Landschap	-	Moerenburg	
 Heukelom Koningshoeven
•	 Projecten	Landschappen	van	Allure:	Groene	
 Corridor, Kloppend Hart van Het Groene Woud 
 en Biomassaplein
•	 Bidbook	EHS	Mortelen-Scheeken
•	 Realisatie	EHS	in	De	Brand,	Hengstven,	Vlijmens	
 Ven en Bossche Broek
•	 Innovaties	in	Zorg	en	Wonen	(businesscases	
 zorgprojecten)
•	 Het	Groene	Woud	Onderneemt	(workshops	
 en coaching startende ondernemers) 
•	 Regionale	leefbaarheidsagenda
•	 Burger	aan	Zet
•	 Streekplein

Totaaloverzicht activiteiten 
en projecten 2013

Stichting Streekhuis Het Groene Woud
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Stichting Streekhuis 
Het Groene Woud

Yvo Kortmann
Voorzitter 

Peter Maas
Secretaris / vice-voorzitter / namens 
plattelandsgemeenten

Ger van den Oetelaar
Penningmeester / namens leefbaarheid

Rein de Laat
Bestuurslid / namens recreatie & toerisme

Jolanda Raaijmakers
Bestuurslid / namens landbouw

Jan Baan
Bestuurslid / namens natuur & landschap

Jeroen Naaijkens
Bestuurslid / namens regionaal bedrijfsleven

Mary-Ann Schreurs
Bestuurslid / namens grote steden

Tiny Arts
Bestuurslid / namens waterschappen

Overzicht bestuurders 
Streekhuis 2013

Willy Thijssen
Ambtelijk secretaris / directeur Streekhuis 
Het Groene Woud

Voorzitter Yvo Kortmann is met ingang van 1 april 
2013 benoemd als opvolger van Jan Melis, die in 
november 2012 aftrad. 

Stuurgroep Communicatie 
Het Groene Woud

Ernst Jonkers
namens de Coöperatie

Theodoor van Leeuwen
namens Stichting Streekfonds

Jeroen Naaijkens
namens Stichting Streekhuis

De exploitatiebegroting van Stichting Streekhuis Het Groene Woud 
over 2013 had een omvang van € 430.000,- en drie fte, waarvan de 
provincie Noord-Brabant en de streek (gemeenten, waterschappen, 
terreinbeheerders, ZLTO en VVV) elk vijftig procent financierden, 
respectievelijk leverden. 
De verantwoording van de exploitatie aan de provincie en de andere 
partners loopt via de jaarrekening van Stichting Streekhuis. Het dagelijks 
bestuur is verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden over de ver-
schillende activiteiten binnen de overeengekomen begroting, behorende 
bij het uitvoeringsprogramma. 
In 2013 is het nog onbestemde exploitatieresultaat € 43.956,-. 
Aangezien de streekpartners instemden de bestemmingsreserve 2012 
toe te voegen aan het eigen vermogen is het stichtingsvermogen gegroeid 
tot € 140.262,- op 31 december 2013, wat een solide basis genoemd 
mag worden.

Financiën 2013 
Stichting Streekhuis 
Het Groene Woud

Stichting Streekhuis Het Groene Woud
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Totale project-
kosten (begroot)

€    52.955,-

€    28.000,-

€  148.808,-

€  400.000,-

€    30.000,-

€  295.000,-

€    30.492,-

€    35.000,-

€    45.000,-

€    34.092,-

€      5.000,-

€    75.000,-

Projecttrekker

Eendenboerderij Helvoirt

Stichting Brabantse 
Bronnen

Stichting De Gèsselse Kiosk

A van Liempd Beheer BV

Projectbureau Orbis

Stichting Dommelbimd

VVV Noordoost-Brabant

Heemkundekring Dye 
van Best

Stichting De Brabantse 
Boerderij

Stichting Streekfonds 
De Maashorst

Actiegroep Schaliegasvrij 
Boxtel, Actiegroep Zeg 
Nee tegen SG, Stichting 
SchalieGASvrij Haaren

Stichting Brabantse 
Milieufederatie

Naam project

Restauratie Vlaamse 
schuur Eendenboerderij 
Helvoirt

Toponiemenbanken
in Het Groene Woud

De Gèsselse Kiosk

De Hulsthoeve

Cultuurhistorisch 
Landschap Het Groene 
Woud

Dommelbimd

Dommelpad

Educatief project 
De Armenhoef

Red Brabants mooiste 
boerderij

Ondersteuning Streek-
fonds De Maashorst

Ondersteuning 
Actiegroepen tegen 
schaliegaswinning in 
Het Groene Woud

Natuur- en landschaps-
versterking ten behoeve 
van de das en de patrijs

Korte omschrijving project

Restauratie Vlaamse schuur en herbestemmen 
als winkel voor verkoop eendenvlees, ontvangst- 
ruimte voor excursies en boerenterras.

Realisatie twintig duurzame banken voorzien 
van Middeleeuws toponiem/ veldnaam en  
informatieschildje.

Realisatie multifunctionele kiosk ten behoeve 
van gemeenschap Sint-Michielsgestel.

Duurzaam herbestemmen langgevelboerderij 
De Hulsthoeve in Sint-Oedenrode.

Met ‘no cure, no pay’-aanpak zoveel mogelijk 
cultuurhistorische landschapselementen 
realiseren in Het Groene Woud.

Het via uitgifte van certificaten in eigendom 
verwerven, beheren en onderhouden van de 
Dommelbimd in Boxtel.

Realisatie recreatieve route langs de Dommel 
van oorsprong tot monding.

Educatief project dat aansluit op de 
restauratie van de oudste boerderij van 
West-Europa; de Armenhoef in Best.

Restauratie rieten dak van Brabants mooiste 
boerderij.

Ondersteuning ontwikkeling Streekfonds 
De Maashorst.

Ondersteuning werkzaamheden Actiegroepen 
tegen schaliegaswinning in Het Groene Woud.

Versterking van natuur- en landschapswaarden 
ten behoeve van de das en de patrijs in Het 
Groene Woud.

Toegekend bedrag 
uit Streekfonds

 €    10.000,-

€    28.000,-

€      7.500,-

€    25.000,-

€    25.000,-

€    35.000,-

€      5.000,-

€    11.500,-

€      5.000,-

€    34.092,-

€      5.000,-

€    27.000,-

Voor het indienen en beoordelen van aanvragen werkt Stichting 
Streekfonds Het Groene Woud samen met Stichting Streekhuis 
Het Groene Woud, gevestigd in Liempde. Initiatiefnemers melden 
hun project bij het Streekhuis. Samen met medewerkers van het 
Streekhuis wordt bekeken op welke subsidiebronnen een beroep 
gedaan kan worden voor financiering van het project. Streekfonds 
Het Groene Woud is er daar één van. Het bestuur van het Streek-
fonds neemt vervolgens het definitieve besluit over het toekennen 
van de gevraagde financiële bijdrage. Streekfonds Het Groene Woud 
wordt gevuld met opbrengsten vanuit de RaboStreekrekeningen en 
middels donaties. 

Projecten 2013
In 2013 zijn 38 aanvragen ingediend voor een financiële bijdrage 
uit het Streekfonds. 35 aanvragen zijn positief beschikt. In totaal is 
een bedrag van € 339.711,- toegekend uit Streekfonds Het Groene 
Woud. Hier volgt het overzicht van de projecten die in 2013 een 
bijdrage uit het Streekfonds Het Groene Woud hebben gekregen. 

Totaaloverzicht 
gehonoreerde projecten 2013

Stichting Streekfonds 
Het Groene Woud 

Foto: Marijn Heuts

Overzicht 
bestuurders 
Streekfonds 2013 

Bestuur 
Ger van den Oetelaar 
Voorzitter 

Jan Baan 
Secretaris 

Tjisse Wiersma 
Penningmeester 

Maurits van Bouwdijk 
Bastiaanse 
Bestuurslid 

Theodoor van Leeuwen 
Bestuurslid 

Hans Mommaas 
Bestuurslid 

Michel van Rooy 
Bestuurslid

Els Aarts
Bestuurslid

Désiré van Laarhoven 
Projectsecretaris 

Raad van Toezicht 
Theo Beckers 
Voorzitter 

Jan Melis 
Lid 

Peer Verkuijlen 
Lid

Foto: Marco Renes

Stichting Streekfonds Het Groene Woud
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Naam project

Wegkapel Boxtelseweg 
Schijndel

Koster Brock

Publicatie historisch 
onderzoek Den Eijngel

Landpoorten Mooi Straten

Oud is Springlevend

Wereldbomen als landmarks 
in Het Groene Woud

Natuur- en cultuurprojecten 
‘Liempde, gastvrije en 
cultuurhistorische toegangs-
poort tot het hart van Het 
Groene Woud’

Vleermuizenkasten bij 
Ommetje Crommert

Oprichting Vleermuizen-
werkgroep Sint-Oedenrode

Vleermuizen vinden 
actieve natuurwerkgroep 
in Liempde

Verbeterplan Vleermuis-
kelder De Baest

Projecttrekker

Stichting Sint Isidorus

SKOSO

Leo Koenraads

Stichting Mooi Straten

Stichting Roois Cultureel 
Erfgoed

Stichting Wereldboom

Stichting Promotie 
Projecten in Leefbaar 
Liempde (SPPiLL)

Natuur- en Milieugroep 
Vught

Stichting Het Roois 
Landschap en IVN 
Sint-Oedenrode

Natuurwerkgroep 
Liempde

IVN Oirschot

Korte omschrijving project

Realisatie van een authentieke wegkapel 
in Schijndel.

Basisschoolkinderen de geschiedenis van 
Sint-Oedenrode laten beleven.

Onderzoek naar de historie van Den Eijngel 
in Lennisheuvel en de uitgifte van een 
publicatie.

Plaatsen van veertig landpoorten met 
informatie in buurtschap Straten (Oirschot).

Uitgifte publicatie op basis van interviews 
met mensen die een oud ambacht hebben 
uitgeoefend.

Realisatie van wereldbomen bij pleister-
plaatsen in Het Groene Woud.

Twaalf deelprojecten: o.a. herstel 
hooilandschap, grenswallen, herplant 
Liempdse Wilg, schutskooi, waterputten 
en bakhuisjes, concept ‘gemeene bossen’, 
herstel oude onverharde paden.

Begin 2013 heeft Stichting Streekfonds 
Het Groene Woud een oproep gedaan 
aan natuurwerkgroepen en andere 
organisaties om voorstellen in te dienen 
om op een praktische manier de vleer-
muizen in Het Groene Woud te helpen. 
De voorstellen van zeven organisaties zijn 
gehoneerd. Deze organisaties ontvingen 
tijdens het biodiversiteitssymposium op 
19 april 2013 een cheque voor hun project.

Toegekend bedrag 
uit Streekfonds

€    25.000,-

€      4.000,-

€      9.500,-

€    12.000,-

€      1.500,-

€      3.000,-

€    49.986,-

€      1.000,-

€      2.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

Totale 
projectkosten 

€    95.300,-

€    10.000,-

€    22.000,-

€    42.000,-

€    14.000,-

€ 164.190,-

€ 769.730,-

€      1.000,-

€      2.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

Vleermuizenprojecten
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Totale project-
kosten (begroot)

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€ 2.312.136,-
Multiplier 6,8*

Projecttrekker

IVN Best

Brouwers Groen 
Aannemers

Brouwers Groen 
Aannemers

Stichting Oisterwijk 800

Permatuin De Hoge Raam

Permatuin De Hoge Raam

Stichting De Strohalm

De Tempelier Tuin

Raamse Loop 
Buurtmoestuin

Eetbare belevingstuin 
Grevenoord

De (S)Moestuin

Boerderij Buiten Gewoon

Brede School Wandelbos

Naam project

Kraamkamers in 
de Leemkuilen

Vleermuizen als 
natuurlijke ongedierte-
bestrijder voor 
volkstuincomplexen 
Tilburg

Landschapspark Moeren-
burg biedt onderkomen 
aan vleermuis

JOOP-tuin 

Permatuin De Hoge 
Raam, aquaponics
 
Permatuin De Hoge 
Raam, paddenpoel 

De Strohalm
 
De Tempelier Tuin
 
Raamse Loop 
Buurtmoestuin
 
Eetbare belevingstuin 
Grevenoord 

De (S)Moestuin 

Buitengewoon 

Brede School 
Wandelbos 

Totaal 2013

Korte omschrijving project

Stichting Streekfonds Het Groene Woud 
deed in het najaar van 2013 een oproep voor 
aanmelding van initiatieven voor buurt-
moestuinen. De stichting wil op een praktische 
manier het aantal milieuvriendelijke buurt-
moestuinen in Het Groene Woud vergroten, 
om zo de inwoners van Het Groene Woud meer 
te betrekken bij de eigen voedselproductie, 
de sociale cohesie in buurten te versterken en 
de biodiversiteit in wijken te vergroten. Tien 
projecten zijn gehonoreerd in 2013. In 2014 
zijn hier nog twee projecten aan toegevoegd.

Toegekend bedrag 
uit Streekfonds

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€      1.000,-

€ 341.078,-

Buurtmoestuinprojecten

* Voor elke euro die Streekfonds Het Groene Woud bijdraagt aan een  
   project, wordt een projectomvang die 6,8 keer zo groot is gerealiseerd.
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Stichting Streekfonds Het Groene Woud



In 2013 is er in totaal € 105.797,- in Streekfonds Het Groene Woud gestort. 
In onderstaand overzicht staan de bedragen die betrekking hebben op 2013. 

Rentebijdragen Rabobanken   €     34.168,- 
Renteschenkingen rekeninghouders  €     53.474,- 
Donaties     €     10.168,- 
Eigen rente    €       7.987,- 
  
Totaal     € 105.797,-   

Naast bovenstaand bedrag wordt er ook geld in het Streekfonds gestort dat gelabeld is 
aan het Deltaplan voor het Landschap. Onderstaand een overzicht.

Rentebijdragen Rabobanken   €      1.235,- 
Renteschenkingen rekeninghouders   €     11.392,-
Donaties     €                 -,-
Eigen rente    €     13.296,- 

Totaal     €   25.923,-

Organisatiekosten
Stichting Streekrekening Het Groene Woud stelt zich ten doel maximaal vijftien procent 
van de inkomsten in het Streekfonds te besteden aan organisatiekosten (de CBF-norm 
ligt op 25 procent). In 2013 lag dit percentage op 16,7 procent.  

Ontwikkeling Streekfonds 2007 – 2013
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van Streekfonds Het Groene Woud weer vanaf 2007 tot en met 2013. Het aantal 
deelnemers groeit gestaag; eind 2012 waren er nog 134 tegen 148 eind 2013 (+14). Tegelijkertijd nam het saldo af: eind 2012 
bedroeg dit nog 55,4 miljoen euro tegen 44,5 miljoen eind 2013 (- 11 miljoen). Daarnaast is de rente op de RaboStreekrekening 
Het Groene Woud sterk gedaald (naar 1,1 procent  in 2013 tegen 2,1 procent in 2012). Daardoor is de rentebijdrage vanuit 
zowel de rekeninghouders als de banken aan het Streekfonds flink afgenomen. Uiteindelijk is de opbrengst voor het Streekfonds 
voor het eerst flink gedaald.

(*) exclusief gelabeld geld voor Deltaplan voor het Landschap.

Overzicht bijdragen aan 
het Streekfonds in 2013

Financiën 2013 Stichting Streekfonds 
Het Groene Woud

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Renteschenkingen 
rekeninghouders

€           170.288,-

€           103.201,-

€           113.956,-

€              99.212,-

€              53.474,-

Donaties en eigen 
rente

--

  €                 1.000,-

€              16.000,-
  

€              28.358,-

€              26.300,-

€              25.811,-

€              18.155,-

Saldo op 31-12 
op gezamenlijke
Streekrekeningen 

€               33 mln.

 €           37,1 mln.
 

€           35,9 mln.
 

€           42,6 mln.
 

€           55,4 mln.

€           44,5  mln.

Totaal naar 
Streekfonds (*)

€            217.153,-

€            255.468,-

€            220.839,-

€            162.918,-

€            185.141,-

€            184.106,-

€            105.797,-

Rentebijdrage 
banken

€              34.551,-

€              31.359,-

€              44.884,-

€              59.083,-

€              34.168,-

 €            217.153,-

 €            254.468,-

1514
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Coöperatie 
Het Groene Woud

Goed communiceren en daadwerkelijk de dialoog aangaan met 
de inwoners van Het Groene Woud én met de recreanten die het 
gebied bezoeken, is voor de Coöperatie essentieel. Hieraan levert 
het Magazine Beleef!, gemaakt door leden van de Coöperatie, een 
wezenlijke bijdrage. Sinds 2013 hebben alle leden van de Coöperatie 
een eigen pagina met bedrijfsgegevens op de website van Het 
Groene Woud. Tijdens grote evenementen wordt de promotiestand 
van Het Groene Woud geplaatst. In 2013 was dit elf keer het geval, 
onder meer tijdens Rondje Tilburg, Zondag Waterdag in Boxtel, 
Heel Haaren Wandelt en de halve marathon van Oisterwijk.

Toekomst
Het komende jaar gaat de Coöperatie haar visie en strategie 
verder ontwikkelen. De leden gaan nog nadrukkelijker de krachten 
bundelen om ervoor te zorgen dat de euro in beweging blijft 
binnen Het Groene Woud. De Coöperatie ziet de lokale en regionale 
economie als essentiële peiler voor de verdere ontwikkeling van 
het gebied. Alle ondernemers die verenigd zijn binnen de Coöperatie 
leren van elkaar en zetten elkaars kennis en kunde in om hun 
producten en diensten te versterken en verder te ontwikkelen. 
Om dit alles te realiseren, is het belangrijk dat het ledenaantal 
blijft groeien. 

Samenwerking
In 2013 is Coöperatie Het Groene Woud intensief gaan samenwerken 
met andere partijen binnen Het Groene Woud, iets wat door de leden 
als essentieel wordt gezien voor verdere ontwikkeling. De Coöperatie is 
vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van Stichting Streekhuis 
Het Groene Woud en binnen de Stuurgroep Communicatie. Samen met 
het Streekhuis en Stichting Streekfonds Het Groene Woud zijn er 
verschillende projecten gestart. 
Het bestuur van de Coöperatie is in 2013 versterkt in de persoon van 
Vincent Snels, die de functie van penningmeester op zich heeft genomen. 
Rianne Doornekamp is dit jaar administratieve ondersteuning gaan 
verzorgen. Na vele jaren van grote inzet is Frans van Beerendonk 
teruggetreden uit het bestuur van de Coöperatie.

Rud van Herk 
Voorzitter

Ernst Jonkers 
Secretaris

Vincent Snels 
Penningmeester

Jan van den Boom 
Bestuurslid

Rianne Doornekamp 
Bestuursondersteuning

Overzicht 
bestuurders 
Coöperatie 2013

Overzicht activiteiten 2013

Ledentoename
Aan het begin van 2013 telde de Coöperatie 
75 leden, allen actieve ondernemers die de 
doelstellingen van Het Groene Woud een warm 
hart toedragen en daaraan willen bijdragen. Aan 
het einde van het jaar waren dit 96 leden, met 
daarbij nog eens 33 potentiële leden.  Deze gestage 
stijging van het ledenaantal is en blijft nodig om 
het ondernemersklimaat in Het Groene Woud 
verder te versterken en het gezonde economische 
klimaat duurzaam verder te ontwikkelen. Ieder 
nieuw lid brengt nieuwe ideeën en energie met 
zich mee. 

Activiteiten
In 2013 kwamen de leden van de Coöperatie zes 
keer bij elkaar tijdens de ‘Het Groene Woud-cafés’ 
en andere bijeenkomsten. Deze stonden veelal in 
het teken van de missie en toekomstvisie van de 
Coöperatie. De deelname aan de ondernemerstafel 
van de Impulsgroep Uden heeft nieuwe inzichten 
opgeleverd. Ook is er en 2013 een werkgroep 
geformeerd die het bestuur en de Algemene 
Ledenvergadering adviseert over de toekomstige 
koers van de Coöperatie. Ondernemers helpen 
ondernemers, zo stelt de Coöperatie. Dit wordt 
bijzonder duidelijk in het project ‘Het Groene Woud 
Onderneemt’, waarbinnen workshops en coachings-
trajecten voor zowel startende ondernemers als 
gevestigde bedrijven worden aangeboden.

Coöperatie Het Groene Woud
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Astrid de Beer is secretaris van Stichting Brabantse 
Bronnen, die in Het Groene Woud Toponiemenbanken 
plaatst, voorzien van oude plaats- en veldnamen.

“Onze nieuwe 
activiteiten 

trekken meer 
mensen aan” 

“Bij onze eendenboerderij staat een prachtige Vlaamse 
schuur die nodig opgeknapt moest worden. Het grootste 
probleem bij de restauratie was de rieten kap. Dat was 
een flinke hap uit het beschikbare budget en we twijfelden 
of we dat ook zouden doen. Streekfonds Het Groene 
Woud vond het zonde als het niet zou gebeuren. Zo’n 
mooie schuur zie je niet snel ergens anders ‘in het land’ 
staan. De bijdrage vanuit het Streekfonds heeft net dat 
zetje gegeven om de hele schuur in één keer aan te pakken. 
Nu kunnen we die ook openstellen voor bezoekers.”  

“We houden hier eenden van verschillende leeftijden 
voor de slacht. We verkopen dat vlees aan huis of aan 
restaurants in Midden-Brabant. Met het opknappen 
van de Vlaamse schuur hebben we bij de boerderij 
ook een verkooppunt gerealiseerd, dat nieuwe mensen 
trekt. In 2014 gaan we excursies verzorgen. 
We vertellen dan het verhaal van de eendenboerderij, 
verzorgen een bedrijfsbezichtiging en we laten ons 
vlees proeven.”

“We hopen met deze nieuwe activiteiten tot nieuwe 
samenwerking te komen. Deze is al gerealiseerd met 
de Jofrahoeve in Esch, die onze producten klaar 
maakt. We gaan ook samenwerken met een wijnhandel 
in Helvoirt. Die zocht ruimte voor een wijnproeverij, 
waar ook vlees bij aangeboden wordt. Zo zie je dat 
van het één het ander komt.”

Robert van Tuijl, mede-eigenaar 
Eendenboerderij Helvoirt, 

waarvan de Vlaamse schuur is 
opgeknapt met een bijdrage vanuit 

Streekfonds Het Groene Woud.

“Met de subsidie die we hebben gekregen vanuit 
Streekfonds Het Groene Woud kunnen we 
twintig toponiemenbanken* plaatsen, verspreid 
over het gebied. Ik heb contact gelegd met alle 
heemkundekringen in Het Groene Woud, om 
onderzoek te doen naar toponiemen. Eind 2014 
zijn alle banken geplaatst.” 

“Het is een fijn gevoel om nodig te zijn. Als 
je werkt voor het Streekfonds of, zoals ik, als 
historicus voor een archief weet je dat mensen 
daar profijt van hebben. Alles wat je aandacht 
geeft, dat groeit. Ik merk dat vrijwilligers van 
heemkundekringen het leuk vinden om kennis 
te delen en graag meewerken. Voor iets wat ze 
leuk vinden, zetten mensen zich met ziel en 
zaligheid in. Zonder financiële beloning, enkel 
waardering voor hun werk vinden ze genoeg. 
Het geeft een trots gevoel om iets te kunnen 
delen met elkaar.”

“Als relatief klein gebied in Nederland heeft 
Het Groene Woud veel gerealiseerd. Het heeft zich 
ten doel gesteld om zoveel mogelijk historische 
en landschappelijke elementen terug te brengen 
en toegankelijk te maken. Dit is bijvoorbeeld 
met de Kartuizers, vlechtheggen en veldpoorten 
gedaan. Op het moment dat je er niks aan doet, 
verdwijnt dit erfgoed gewoon. Nu bied je velen 
de mogelijkheid om het te herontdekken.”

“Mensen zetten 
zich met ziel en 

zaligheid in”

Projecten Stichting Streekfonds 2013

* Toponiemenbanken: Duurzame banken gemaakt van streekhout, 
   door een lokale meubelmaker voorzien van een middeleews toponiem 
   van het gebied waar de bank geplaatst is.
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“Als je met mensen voor een Mariagrot staat, komen er verhalen los. Ze hebben er hun eerste kusje gehad, 
of ergens een kaars voor opgestoken. Als zoiets verdwijnt, wordt daarmee een deel van hun verleden 
afgebroken. Om dit te voorkomen hebben we in Het Groene Woud gedurende de afgelopen drie jaar binnen 
het Europees project ‘Klein Religieus Erfgoed’ 150 erfgoedplekken geïnventariseerd. We werkten samen met 
vijf Nederlandse en Belgische provincies. We keken wat er nog is aan wegkruizen, kapellen, Calvariebergen 
enzovoort en hoe deze behouden kunnen worden. Die gegevens zijn ingevoerd in een databestand, inclusief 
foto’s, wie het onderhoudt en of er ‘groen’ aanwezig is. Wij hebben daar zelf nog het ‘oraal erfgoed’ aan 
gekoppeld: de verhalen vastgelegd die erover gaan. Ook proberen we mensen enthousiast te maken voor 
het onderhoud van een plek, want dan creëer je echt sociale innovatie. Voor het Processiepark in Boxtel 
bijvoorbeeld is samen met omwonenden een herstelplan gemaakt. Zij hebben aangegeven dat er niet 
moet worden bespaard op de inrichting. Aan het onderhoud leveren zij daarom vrijwillig een bijdrage.” 

“Burgerparticipatie? Ik maak daar liever burgerinitiatieven van. Bij dit erfgoedproject waren veel 
vrijwilligers vanuit heemkundekringen betrokken die een bijdrage wilden leveren. Het is de spontaniteit 
die het krachtig maakt.”
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Verweij: “Burgers nemen steeds meer zelf 
regie en verantwoordelijkheid, vooral binnen de 
thema’s energie, zorg en voedsel. Herkenbaar, 
dichtbij en transparant. Dat is de trend. 

Stichting Streekhuis probeert goede ideeën 
te faciliteren en met een bescheiden financiële 
bijdrage te ondesteunen. Buurtmoestuinen en 
andere groene buurtactiviteiten komen daad-
werkelijk van de grond met een bijdrage van 
duizend euro. Ook ontstaan er mooie zorgcon-
cepten, waarin ‘dienstenruil’ de basis vormt om 
elkaar te helpen binnen de eigen leefomgeving. 
Wij ondersteunen in het bij elkaar brengen van 
partijen en bij het realiseren van de benodigde 
(digitale) infrastructuur. Ik krijg er zelf energie 
van wanneer ik zie dat mensen vanuit passie een 
goed idee daadwerkelijk weten te realiseren.”

Van Oers: “In 2014 gaan we de ondersteunings-
structuur voor burgerinitiatieven verder 
uitbouwen. Er komt een website waarop vraag 
en aanbod samen komen. We organiseren 
netwerkactiviteiten en andere bijeenkomsten, 
zodat mensen elkaar ontmoeten om vervolgens 
van elkaar te leren. Initiatieven vanuit de burger 
dragen wezenlijk bij aan de doelen die Het 
Groene Woud zich heeft gesteld.”

Anja Verweij en Peter van Oers zetten zich vanuit Stichting 
Streekhuis Het Groene Woud in voor de het project Burger 

aan Zet en de realisatie van de Leefbaarheidsagenda, 
beiden bedoeld om burgerinitiatieven te faciliteren.

Kees Margry is bioloog en is vanuit Helicon Opleidingen 
gedetacheerd bij Stichting Streekhuis Het Groene Woud.

Burgers nemen steeds meer 
regie en verantwoordelijkheid

“Het is de 
spontaniteit 
die het krachtig 
maakt”

Projecten Stichting Streekhuis 2013
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“Ontmoeting, kennisdeling en gezelligheid: dat is Het Groene 
Woud-café. Sinds 2012 komen de leden van Coöperatie Het Groene 
Woud verschillende keren per jaar bij elkaar, altijd bij één van de 
leden thuis. De gastheer of -vrouw laat dan zijn of haar bedrijf 
zien, vaak bespreken we een actueel onderwerp en er is vooral veel 
gelegenheid om contact te leggen en ideeën uit te wisselen. Ons café 
functioneert als een platform: de ondernemer kan zich er profileren 
en zichzelf en zijn bedrijf zichtbaar maken. Of gewoon een vraag 
stellen: ‘Dit heb ik nodig, wie kan me helpen?’ De diversiteit maakt 
het krachtig. Er zijn niet alleen horeca- en recreatieondernemers 
lid, maar ook een vormgevingsstudio, een beeldend kunstenaar, 
iemand die iets met Fiatjes 500 doet. Afgelopen jaar heb ik binnen 
mijn bedrijf een grote vakantiewoning gerealiseerd. Kunstschilder 
Marcel Noordman maakte de muurschilderingen, mandenvlechtster 
Mieke Langenhuizen de bijzondere bedden, Marco Timmermans 
de wandprints en meubelmaker Martien Roestenburg realiseerde 
verschillende meubels. Zo versterken we elkaar. Mensen vinden het 
nu eenmaal prettig om zaken te doen met wat vertrouwd is.”

“Nu zijn vooral vertegenwoordigers uit het midden- en kleinbedrijf 
aangesloten bij de Coöperatie. De komende jaren willen we er ook 
graag grotere bedrijven bij betrekken. Ook voor hen zijn contacten 
en investeringen in de eigen regio zeer waardevol. Maatschappelijk 
verantwoord, groen en betrokken ondernemen in je eigen leefom-
geving, daar heb je elkaar voor nodig.” 

“Het Groene 
Woud-café: elkaar 

ontmoeten en 
verder helpen”

“Het landschap is 
ons basiskapitaal”

Rud van Herk is (mede-)eigenaar van de recreatie-
bedrijven Pergama Landjuweel en BallonAIRpoort 
in Haaren (tevens een bezoekerscentrum van 
Het Groene Woud) en voorzitter van Coöperatie 
Het Groene Woud.

“Ik denk dat er in Het Groene Woud veel bedrijven zijn 
die, zonder dat ze het weten, veel aan elkaar kunnen 
hebben. Daarom is eind 2013 vanuit Coöperatie Het 
Groene Woud ‘Het Groene Woud Onderneemt’ gestart. 
Dit project brengt bedrijven bij elkaar. Mijn simpele 
filosofie is dat ondernemers die zich willen ontwikkelen 
dat het beste met behulp van andere ondernemers
kunnen doen. We koppelen de ‘ondernemer in 
ontwikkeling’ aan succesvolle en ervaren collega’s. 
Die kunnen optreden als coach, klankbord en even-
tueel als investeerder.” 

“’Het Groene Woud Onderneemt’ schakelt hierbij 
ook het onderwijs in. We zijn bijvoorbeeld bij een 
makreelkwekerij geweest in Spoordonk. Studenten 
hebben daarvoor een bedrijfsplan uitgewerkt. We 
bedienen natuurlijk de leden van de Coöperatie, als 
ze bijvoorbeeld ondersteuning bij een innovatie nodig 
hebben, maar het is ook belangrijk dat er nieuwe 
bedrijven mee gaan doen die ook lid worden van 
de Coöperatie.”

“Het is gelukt om Het Groene Woud op de kaart te 
zetten en tegelijk de landschappelijke kwaliteit te 
verbeteren. Daar heeft de Coöperatie aan bijgedragen. 
Een volgende stap is om het ondernemerschap verder 
te stimuleren: de Coöperatie als een vereniging van 
bedrijven die zakelijke kansen collectief naar een hoger 
plan tilt. Gooi er 2 euro in en haal er 25 euro uit en 
heb daarbij constant aandacht voor het landschap. Het 
landschap van Het Groene Woud is ons basiskapitaal.” 

Projecten Coöperatie 2013 Peter Princen begeleidt vanuit Stichting BOVO onder-
nemers, onder meer bij ‘Het Groene Woud Onderneemt’.
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“Als lokaal georiënteerde zorggroep hebben we veel binding met 
de regio. Wij bieden zorg en ondersteuning aan mensen die bij ons 
wonen of thuis, in de regio Boxtel, Sint-Michielsgestel, Haaren en 
Vught. Vanwege die band hebben we een Streekrekening geopend, 
waarvan de rente, aangevuld met een bijdrage vanuit de Rabobank, 
naar het Streekfonds van Het Groene Woud gaat. Dit vinden we 
belangrijk. We proberen ook zelf een duurzame organisatie te zijn, 
dus dat sluit mooi op elkaar aan.” 

“Zorggroep Elde vindt burgerparticipatie belangrijk. We hebben zelf 
850 vrijwilligers die iedere dag mooie dingen doen voor onze cliënten 
en bewoners. Zonder vrijwilligers zou Het Groene Woud er ook 

Jan Baan is directeur van Brabants 
Landschap en lid van het Dagelijks Bestuur 
van Stichting Streekhuis Het Groene Woud 

en Stichting Streekfonds Het Groene Woud.

“Neem verantwoordelijkheid 
voor je eigen woonomgeving” 

minder mooi uit zien. Ik denk dat ieder mens het nodig 
heeft om iets voor een ander te betekenen.”

“Thema’s als participatie en bewegen die in Het Groene 
Woud spelen, spelen ook bij ons. Ik kan me voorstellen 
dat het voor onze bewoners fijn zou zijn om met een 
groep vrijwilligers te gaan wandelen in het gebied. Het 
zou mooi zijn om te bekijken of dat haalbaar is. Het 
Groene Woud is tenslotte ook de plek waar onze cliënten 
vandaan komen. Het is hun eigen achterland. En ook 
bij ons moeten mensen iedere dag eten, dus misschien 
kunnen we iets gaan doen met streekproducten.”

“Ieder mens heeft 
het nodig om iets 
voor een ander te 

betekenen”

Jacqueline Joppe is voorzitter van de 
Raad van Bestuur bij Zorggroep Elde, die een 

Streekrekening bij Het Groene Woud heeft.

“Ik struin graag rond in de natuur. Dan zie ik met eigen 
ogen hoe belangrijk en waardevol het is om mensen 
duidelijk te maken welke mogelijkheden ze vlakbij huis 
hebben. Toen we begonnen met Het Groene Woud - 
ik ben één van de oprichters - wilden we al die mooie 
natuurgebieden aan elkaar koppelen. Dat hebben we 
soms letterlijk gedaan met bijvoorbeeld de natuurbrug 
over de A2. Als symbool voor deze koppeling staat het 
edelhert, dat de komende jaren geherintroduceerd 
wordt. Een groot dier dat een aaneengesloten en 
afwisselend natuurgebied nodig heeft met weiden 
en moerassen.”

“In een dynamische wereld waarbinnen een groot 
spanningsveld heerst tussen wonen, werken en recreëren, 
zijn niet alleen natuurlijke verbindingen belangrijk voor 
dieren en planten, maar ook letterlijke stad- platteland-
verbindingen. Prachtig voorbeeld hiervan is de Groene 
Corridor; de dertien kilometer lange autoluwe wandel- 
en fietsverbinding tussen Eindhoven en Oirschot. 
Het is een geweldige uitdaging om juist door een hyper-
dynamisch gebied als Brainport Regio Eindhoven een 
Groene Corridor aan te leggen, die vaders en moeders 
met kinderen gebruiken om door het gebied te fietsen. 
Jong en oud kan zo op een laagdrempelige manier zien 
wat er gebeurt op de Brainport Innovatie Campus in Eind-
hoven, op het terrein van Defensie en in het buitengebied 
van Oirschot. Aan het einde van de dag wacht wellicht 
ergens op een terras een Brabants biertje. Al met al 
beleving van Het Groene Woud in optima forma!”

Betrokkenen bij Stichting Streekfonds
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“De bijdrage vanuit Streekfonds Het Groene 
Woud is heel belangrijk geweest voor de realisa-
tie van onze kapel. Ook bij de planontwikkeling 
was het prettig om terug te kunnen vallen op 
mensen van Het Groene Woud met verstand 
van dit soort zaken. Onze stichting heeft 
uiteraard ook een Streekrekening geopend bij 
de Rabobank.” 

“Het bestuur van onze stichting bestaat enkel 
uit vrijwilligers en ook de ervaren bouwers die 
ons helpen doen dit vrijwillig. Daarnaast zijn er 
cliënten van Kentalis, die het geweldig vinden om 
hand- en spandiensten te verlenen. Zij bezoeken 
zorgboerderij ‘t Binnenveld in Schijndel, waar 
het idee voor de kapel is ontstaan en waar deze 
ook wordt geplaatst. Bij de bouw worden even-
eens leerlingen van het Elde College Schijndel 
betrokken. Het is een prachtige ambitie voor 
Het Groene Woud om jongeren te betrekken bij 
natuurontwikkeling en natuurbehoud.” 

“Onze kapel 
biedt een 
rustplek, 

midden in het 
landschap”

Cor Weijns is voorzitter van Stichting 
Sint Isidorus die in Schijndel een wegkapel 
bouwt met een bijdrage vanuit onder meer 
Streekfonds Het Groene Woud

“Met initiatieven als onze veldkapel wordt Het Groene 
Woud heel divers. Cultureel erfgoed is weer iets 
anders dan een natuurbrug over de A2. Het is platte-
landsvernieuwing in de breedste zin. Vroeger richtte 
de landbouw zich op voedselvoorziening, nu heeft het 
ook een sterke recreatieve functie. Onze kapel biedt een 
rustplek, midden in het landschap. Dat spreekt me aan.”

“Als heemkunde-
kring hebben we een 
educatief programma 

gemaakt”

“Het is leuk om aan de weet te komen hoe de mensen in de dertiende eeuw leefden en werkten op een boerderij. 
Over de Armenhoef, of de Aarlese Hoeve aan de Oirschotseweg in Best, is ontdekt dat deze rond 1263 is 
gebouwd. Wij noemen het de oudste boerderij van West-Europa. Om die te herstellen hebben we bijdragen 
van verschillende overheden gekregen, evenals vanuit Streekfonds Het Groene Woud. Als heemkundekring 
hebben we een educatief programma rondom de Armenhoef gemaakt. Een boek wordt later nog gerealiseerd.”

“Wij willen binnen Het Groene Woud de Armenhoef sterk promoten. Niet als toeristische trekpleister, want 
na de restauratie zet de boer er weer kalveren op stal. Maar de Armenhoef gaat wel deelnemen aan de Open 
Monumentendag en is op afspraak te bezoeken. In de directe omgeving willen we informatieborden plaatsen.” 

“Het Groene Woud kan nog nadrukkelijker op de kaart worden gezet. Hierbij is – behalve voor de eigen 
organisatie – een rol weggelegd voor de VVV’s in deze omgeving. Ook is het goed om natuurorganisaties 
en heemkundekringen te blijven informeren over Het Groene Woud.”

Harrie van Vroenhoven is voorzitter 
van Heemkundekring Dye van Best 
en trekker van het Educatieproject 
De Armenhoef dat met een bijdrage 
vanuit Streekfonds Het Groene 
Woud wordt gerealiseerd.

Betrokkenen bij Stichting Streekfonds
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“We zijn als gemeente Boxtel heel trots om het Streekhuis binnen onze grenzen te hebben. Toen de provincie
eind vorige eeuw in het kader van de reconstructie op zoek was naar huisvesting voor een streekhuis, 
dachten wij meteen aan het voormalige gemeentehuis van Liempde. Het past daar, midden in het hart van 
Het Groene Woud.” 

“Mijn vrouw en ik gaan bijna iedere week wel ergens in Het Groene Woud wandelen. Toen we zo’n 25 jaar 
geleden in Boxtel kwamen wonen, viel ons al op dat het prachtige groen om ons heen allemaal versnipperd 
was. Eind jaren negentig heb ik een rapport van Rob Brinkhof opgevraagd over de kansen van Het Groene 
Woud. Daarmee is hier in het gemeentehuis Het Groene Woud ‘geboren’. Toen vlak daarna Ger van den 
Oetelaar wethouder in Boxtel werd, was duidelijk dat het niet bij plannen zou blijven. De ondertekening
in 1998 van een convenant door commissaris van de koningin Frank Houben in onze raadszaal is het 
startpunt geweest van Het Groene Woud. Dat heeft zich in de jaren daarna geweldig goed ontwikkeld, en 
nog steeds. Heel veel mensen hebben er vanuit een bepaalde betrokkenheid de schouders eronder gezet. 
Ondernemers, gemeenten, natuurorganisaties, bewoners, waterschappen, provincie; het is een vitale 
coalitie die ervoor heeft gezorgd dat al die snippers natuur op een mooie wijze aaneengegroeid zijn. Een 
schoolvoorbeeld.”

“’s-Hertogenbosch wil graag een groene stad zijn 
waarin natuur echt beleefd kan worden. Onze 
inwoners moeten te voet of op de fiets binnen tien 
minuten in een van de groengebieden staan en 
genieten van de natuur in Het Bossche Broek, de 
Diezemonding  of het Kanaalpark. Of om streek-
producten te kopen bij een boer in Den Dungen. 
We werken samen met onder meer provincie, 
waterschap en omliggende gemeenten rondom De 
Groene Delta. De uitvoering is al vergevorderd.”  

“Met De Groene Delta zoeken we aansluiting 
bij Het Groene Woud. Telkens blijkt dat je alleen 
succesvol kunt zijn door samen te werken. In 
deze regio is die samenwerking gelukkig heel 
goed. Volgens mij is dit typisch Brabants; 
het zit in onze genen!” 

“In de komende jaren zetten we extra in op 
participatie van het bedrijfsleven. We zijn al in 
gesprek met Heineken, Heijmans, Ricoh en met 
diverse ondernemersverenigingen. De eerste, 
bescheiden successen zijn geboekt. Daarnaast is er 
het verrassende samenspel tussen zorg en groen. 
In de Hooge Heide doen we daar interessante 
ervaringen mee op . Deze ervaringen willen we 
graag delen met anderen in Het Groene Woud.” 

“Het Groene Woud is een uniek gebied en de 
‘achtertuin’ van onze gastvrije stad. Het is mijn 
droom dat de stad ‘s-Hertogenbosch nog nadruk-
kelijker gevoed gaat worden door het achterland 
en dat Het Groene Woud een grote rol gaat 
spelen in de recreatie van de stedeling.”

“Het Groene Woud 
is de ‘achtertuin’ van 
onze gastvrije stad”

“Het Groene Woud: 
schoolvoorbeeld van 
een vitale coalitie”

Jan Fraanje is de 
gemeentesecretaris 
van Boxtel, de gemeente 
waar het Streekhuis 
Het Groene Woud staat.

Betrokkenen bij Stichting Streekhuis

Geert Snijders is wethouder van de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch, een van 
de partners van Het Groene Woud
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“Ik moet denken aan het werkwoord ‘opzoomeren’, dat eind jaren 
tachtig van de vorige eeuw is ontstaan in de Rotterdamse deelge-
meente Delfshaven. De bewoners van de Opzoomerstraat gingen zelf 
hun buurt opknappen, met aandacht voor schoonheid, veiligheid en 
gezelligheid. Gewoon, op eigen initiatief, met elkaar. Misschien is Het 
Groene Woud wel aan het ‘opzoomeren’. Samen iets bedenken en ver-
volgens doen, laten groeien en laten bloeien. Niet uit recalcitrantie, 
maar uit passie. Weloverwogen en bovenal bevlogen. Iedereen mag 
meedoen. Het is een feestje zonder deurbeleid.”

“De identiteit van Het Groene Woud is meer en meer zichtbaar ge-
worden, misschien is dat het wel. In de Middeleeuwen was een woud 
een donkere, schimmige plek waar weinig te halen was en waar je zo 
snel mogelijk doorheen moest zien te komen. Enkel de stadse adel 
en vrijbuiters als Robin Hood hadden er iets te zoeken. Inmiddels is 
er veel veranderd. Het woud is in het volle licht komen te staan en 
stad en platteland vinden er elkaar vanuit een gemeenschappelijke 
trots. De schoonheid, de kansen en de vruchtbare voedingsbodem 
voor ecologie, economie en cultuur worden opgemerkt.” 

“Er komt energie vrij. Deze vindt nadrukkelijk haar weg, vanuit 
een soort bevrijdende oerkracht. Het is aanstekelijke energie, die 

Jeroen Naaijkens is lid van het Dagelijks Bestuur van 
Stichting Streekhuis Het Groene Woud en Stuurgroep 
Communicatie Het Groene Woud.

“Er is iets gaande 
…in Het Groene Woud”

“Er is iets gaande. In de maatschappij, in Brabant 
en zeker ook in Het Groene Woud. Het pruttelt, het 

tintelt, het bruist. Er staat iets spannends te gebeuren, 
zoveel is duidelijk. Misschien is het al wel begonnen. 

Wat dat spannende dan is? Het zit ‘m wellicht in de 
ontmoetingen die plaatsvinden. Ontmoetingen tussen 

‘weldenkende gekken’ of ‘slimme kwajongens’ in de 
uiterst positieve zin van het woord. Vrije geesten die 

mogelijkheden zien en doorpakken. Zo komt Glow 
tot stand in Eindhoven, Boulevard in Den Bosch en 

ontstaat er Passie in Oirschot.” 

mensen in beweging brengt en mobiliseert. 
Kijk om je heen: er gebeurt zoveel. Buurtmoestuinen, 
energie- en zorgcoöperaties, kleinschalige groene 
initiatieven. Al jarenlang vinden ecologie en economie 
elkaar, maar met nadrukkelijke inmenging van de 
burger is het krachtenveld nu compleet.”

“De rol van het Streekhuis is er een vanuit beschei-
denheid. Het Streekhuis geeft leiding wanneer 
het moet en laat los als het kan. Er is vruchtbare 
grond. Er is gezaaid. Het is aan het Streekhuis om te 
wieden, te bundelen en af en toe wat te herplanten 
of herplaatsen. Met beleid wordt ruimte gegeven aan 
de vrije geest, zodat ideeën tot volledige wasdom 
komen en de rijke oogst gedeeld kan worden.” 

“De ontwikkeling van Het Groene Woud vertoont 
parallellen met die van een verliefdheid. Als je ver-
liefd bent signaleer je een bijzonder gevoel: ‘Hé, dat 
is een leuk meisje’. Vervolgens erken je dat gevoel: 
‘Dat meisje, daar wil ik wel iets mee.’ Wanneer je dat 
voor elkaar krijgt, ontstaat er trots: ‘Kijk eens wat 
een leuk vriendinnetje ik heb.’ Daarna begint een 
prachtige periode waarin de liefde wordt gekoesterd 
en uitgebouwd. Met alle valkuilen en moeilijkheden 
van dien, maar bij volharding en bevlogenheid ligt 
het pad naar een mooie gezamenlijke toekomst open. 
Het Groene Woud is al lang een vriendinnetje om 
trots op te zijn. De fundamenten voor een duurzame 
relatie zijn gelegd, passie en trots zijn in ruime mate 
aanwezig. Wat nodig blijft zijn inzet, investering, 
zorg en koestering. Maar Het Groene Woud is een 
erg leuk meisje, zoveel is zeker.”

“Er is absoluut iets gaande in Het Groene Woud. 
Houd het in beweging, laat het tot bloei komen en 
pluk de vruchten.”

Betrokkenen bij Stichting Streekhuis
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“Er zijn duizenden campings en vakantieparken. Ik probeer me te 
onderscheiden door de streek erbij te betrekken. In 2013 heb ik een 
Streekcafé en een Streekwinkel geopend op mijn park. De camping-
gasten waarderen dit zeer en ik trek ook steeds meer dagjesmensen. 
Ik organiseer uitstapjes naar leuke bedrijfjes in de omgeving. 
Ik neem mijn kampeerders bijvoorbeeld per huifkar mee naar de 
viskwekerij in Oirschot of de molen van Oisterwijk. Mensen hebben 
echt oor en oog voor lokale ondernemers met een goed verhaal. 
Natuurlijk gebruik ik zoveel mogelijk streekproducten: vlees uit 
Goirle, groenten uit Middelbeers, speltbier uit Schijndel en appelsap 
van de Philips Fruittuin. Zo houd je de euro in de streek en je 
bezoekers waarderen het enorm. Win-win, mooier kan toch niet!”

“Ik ben hartstikke trots op Het Groene Woud. Er is de afgelopen 
jaren veel gerealiseerd. Persoonlijk vond ik het Streekfestival altijd 
een hoogtepunt. Een prachtig evenement om aan een groot publiek 
te laten zien wie je bent en wat je doet. Ik heb het nu zelf opgepakt. 
In september 2014 vindt op mijn terrein de eerste Brabant Fair 
plaats. Ondernemers en organisaties: iedereen mag aansluiten. Als 
we die euro maar in Het Groene Woud houden. Daar is iedereen bij 
gebaat. Ik geloof in het streekgevoel en wil graag de katalysator zijn 
om dit – ook vanuit Coöperatie Het Groene Woud – bij meer mensen 
verder aan te wakkeren.”

“Ik wil graag de 
katalysator zijn die 
het streekgevoel 
verder aanwakkert”

“Uitzonderlijk 
wordt al snel 

weer gewoon”
“Er is een nieuw evenwicht aan het ontstaan. 
Er gebeurt minder vanuit de overheid, maar steeds 
meer vanuit de streek. De burgers zijn mondiger 
geworden en nemen meer initiatief. Overheden, 
burgers en ondernemers realiseren zich dat samen 
optrekken tot betere resultaten leidt. Samenwerking 
zorgt voor beweging en nieuwe energie. Het Streekhuis 
bundelt die energie en arrangeert ontmoetingen tussen 
partijen die elkaar verder kunnen helpen. Jarenlang 
was er vooral aandacht voor reconstructiezaken, voor 
‘harde dingen’ als de aanleg van fietspaden en de (her)
inrichting van natuur. Met de start van Regionaal 
Netwerk Het Groene Woud is de focus wat verschoven 
naar de niet fysieke kant. Naast het landschap en de 
natuur krijgen nu ook de mens en de economie meer 
aandacht.”

“Ik merk dat er, zeker ook vanuit Europa, verwonderd 
en misschien zelfs wel met bewondering wordt gekeken 
naar het aantal actieve burgers in Het Groene Woud en de 
ruimte die gegeven wordt aan particuliere initiatieven. 
De met burgerkracht gerealiseerde activiteiten rondom 
Oisterwijk 800 en de manier waarop gemeente Boxtel de 
initiatieven van SPPiLL in Liempde de ruimte geeft; het 
is echt uitzonderlijk. Maar uitzonderlijk wordt al snel weer 
gewoon. We zijn er aan gewend dat de Dommel weer 
beleefbaar door Sint-Oedenrode loopt en de Voorste Stroom 
door Oisterwijk. We vinden het vanzelfsprekend dat er een 
groot wandelknooppuntensysteem is, en mountainbikeroutes 
en prachtige Vlaamse schuren. Maar dat is het niet. Het is 
hartstikke bijzonder. Het hele Het Groene Woud is hartstikke 
bijzonder. Let wel: het Streekhuis is enkel ondersteunend.
Het zijn onze partners die het doen!” 

Willy Thijssen is directeur van Stichting 
Streekhuis Het Groene Woud.

Ernst Jonkers is eigenaar van Streekpark Klein Oisterwijk 
(tevens een bezoekerscentrum van Het Groene Woud) en 

secretaris van Coöperatie Het Groene Woud.

Betrokkenen bij Stichting Streekhuis Betrokkenen bij de Coöperatie



“Op onze camping zijn soms kinderen die amper 
weten dat melk uit een koe komt. We proberen 
het verblijf van de gasten echt tot een beleving 
te maken. Voor zowel onze bistro als de camping 
werken we zoveel mogelijk samen met mensen 
om ons heen. Met de campinggasten wandelen 
we bijvoorbeeld naar de koeienboer, onze buur-
man. Daar mogen ze zelf koeien melken, kalfjes 
laten drinken en op de tractor zitten. De melk 
nemen we mee en daar maken we met de kinderen 
kaas van. Ook is er vlakbij een molen waar onze 
gasten rondleidingen krijgen. Die molen maalt 
het meel voor de bakker uit het dorp, waar wij 
dan weer het brood kopen voor in de bistro. Ook 
is er een bierbrouwer in de buurt die ‘Het Goeie 
Leven-bier’ maakt.”

“Via een initiatief van de Coöperatie waarbij 
we aangesloten zijn, Het Groene Woud-café, 
zijn we in contact gekomen met Boxtelaar Peter 
Olijslagers. Via zijn bedrijf D’n Olie verhuren wij 
fietsen aan onze gasten. Je hoeft niet alles zelf 
op te zetten. We werken ook samen met Winery 
& Herbs in Schijndel. Tijdens zo’n Het Groene 
Woud-café ben ik bovendien bij Beleef! terecht-
gekomen, het magazine over Het Groene Woud. 
Ik zit in de redactie voor de onderdelen horeca, 
recreatie en toerisme. Dat zorgt eveneens voor 
een extra betrokkenheid bij Het Groene Woud.”

Jelt van Veenendaal is mede-eigenaar 
van camping Het Goeie Leven in Eerde, 
lid van Coöperatie Het Groene Woud en 
hij maakt onderdeel uit van het redactie-
team van Magazine Beleef!

“Je hoeft niet 
alles zelf op te 

zetten”

Wim van de Schoot is mede-eigenaar 
van camping en speelboerderij 
De Steenuil in Oirschot en lid van 
Coöperatie Het Groene Woud.
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Betrokkenen bij de Coöperatie

“Het Groene 
Woud bindt 
mensen. 
Geweldig!”

“Ik heb er heel erg aan moeten wennen dat er ineens gasten bij mij 
over het erf liepen. Ik was en blijf boer. Maar ik ben hartstikke geluk-
kig met wat we hebben opgebouwd. De boerderij met melkkoeien 
en legkippen heb ik van mijn ouders overgenomen. We dachten aan 
schaalvergroting, maar ik had daar mijn twijfels over. Toen kwam 
mijn, inmiddels helaas overleden, vrouw met het idee voor een mini-
camping. Die zijn we in 1994 gestart.” 

“Later zijn mijn kinderen in het bedrijf gekomen en is de recreatietak 
uitgebreid. We wilden onze kleinschalige landbouw graag overeind 
houden. De beleving en het stimuleren van nieuwsgierigheid hebben 
wij altijd belangrijk gevonden. Wat kan er allemaal op het land en 
waar komt ons eten vandaan? Trots zijn op je gebied speelt ook mee. 
Ik zou mezelf en mijn gezin heel veel geweld hebben aangedaan als we 
ooit uit Brabant waren weggegaan.” 

“We zijn bij de oprichting meteen lid geworden van Coöperatie Het 
Groene Woud. Het gaat ons om onze naamsbekendheid én we willen 
samen ons gebied versterken. Het Groene Woud is erin geslaagd om 
mensen ervan te overtuigen dat je de economie in het gebied moet 
houden. Het Groene Woud bindt mensen met landbouw, cultuur-
historie en recreatie en het gaat ook nog in harmonie. Dat vind ik 
geweldig. Het geld ligt in het bos, maar je moet er even naar zoeken.”



“De plannen voor 2014… en verder”
Frank van Wagenberg is eigenaar van 

biologische varkenshouderij en educatieve 
boerderij De Jofrahoeve en lid van 

Coöperatie Het Groene Woud.
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“Samen het 
‘win-wingevoel’ 

overbrengen”

“Het Groene Woud is een sterk merk. Er zijn veel 
actieve ondernemers, zowel vanuit de agrarische 
sector als vanuit andere richtingen. Dat zie je aan de 
Coöperatie: heel verschillende leden, stuk voor stuk 
met veel kennis. Samen de krachten bundelen biedt 
Het Groene Woud nog veel mogelijkheden. Ik proef veel 
bereidheid tot samenwerken om zo tot versterking van 
elkaar te komen.” 

“Op de Jofrahoeve verwerken we ons vlees en dat van 
ondernemers uit de buurt tot allerlei eindproducten. 
Onze slager Werner Bührs is de Brabantse Held van 
de Smaak 2013. We verkopen er ook streekproducten 
bij. In april 2013 is in ‘s-Hertogenbosch onze ‘stads-
boerderij’ geopend, die een ‘streekbelevingspunt’ moet 
worden. We willen er food en non-food op een leuke, 
eigentijdse manier presenteren en verkopen. We rich-
ten ons op producten uit Het Groene Woud, zoals een 
tuintafel uit het populierenproject. Twee dames uit de 
stad willen bij onze stadsboerderij groenten gaan telen 
in een pluktuin. Zij sturen dat aan en mensen kunnen 
er lid van worden. Op die manier ervaren mensen 
zelf het boerenleven én je kweekt meer begrip voor 
ontwikkelingen in die sector. Een mooi voorbeeld van 
burgerparticipatie.”

“De grootste uitdaging voor Het Groene Woud is nu 
om het gevoel van ‘win-win’ over te brengen. Je kunt 
in het gebied niet alleen leuke producten kopen, maar 
hiermee ook de streek in stand houden.” 

Betrokkenen bij de Coöperatie

Om de toekomst van Het Groene Woud voor nog eens vijftien jaar 
(of misschien wel honderdvijftig jaar) veilig te stellen, kijkt het 
gebied vooruit. Het Groene Woud bereidt zich voor op de toekomst 
door samenwerkingsverbanden aan te gaan met allerlei partners in 
de regio, door burgerinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen 
en door eigentijdse instrumenten te ontwikkelen die landschap en 
economie gezamenlijk verder tot bloei laten komen. 

Streekhuis
In 2014 en in de daaropvolgende jaren draagt Stichting Streekhuis 
Het Groene Woud er zorg voor in contact te blijven met de uitvoerders 
van de projecten die onder Landschappen van Allure vallen, omdat 
deze projecten invulling geven aan de ontwikkelvisie van Het Groene 
Woud. Het Streekhuis neemt komend jaar het initiatief om samen 
met de projecttrekkers een praktijkkring op te zetten.

Als altijd richt het Streekhuis haar vizier op het indienen van 
kansrijke projectvoorstellen en het uitvoeren van voorverkenningen. 
In 2014 is er onder meer aandacht voor de projecten Erfgoed en 
Ruimte (in samenwerking met het Erfgoedcentrum), Helvoirtsbroek, 
Dommeldal en Deltaplan Hoge Zandgronden. In samenwerking 
met het Servicenet Nationale Landschappen wil het Streekhuis 
grote ondernemingen in Het Groene Woud interesseren voor het 
gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. 

Inmiddels is de Leefbaarheidsagenda opgeleverd. In 2014 start 
een driejarig traject om tot een digitaal ‘Streekplein’ te komen; een 
ontmoetingsplaats waar partijen kennis kunnen borgen en delen. 
Een plein dus, dat bijdraagt aan het optimaal faciliteren van 
burgerinitiatieven. 



Streekfonds
Stichting Streekfonds Het Groene Woud wordt voor 
een belangrijk deel gevoed door de renteopbrengsten 
van de RaboStreekrekeningen. Bij het stallen van geld 
op deze rekeningen heeft het Streekfonds te maken 
met een nieuwe wet, genaamd ‘Schatkistbankieren’. 
Dit betekent dat overheden verplicht zijn om te 
bankieren bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). 
Dit gaat ten koste van een deel van het saldo op de 
gezamenlijke RaboStreekrekeningen, wat leidt tot 
lagere opbrengsten voor het Streekfonds. Daarom 
gaat Stichting Streekfonds Het Groene Woud in 2014 
onderzoeken welke manieren er nog meer zijn om 
gelden in het fonds te laten vloeien, om zo blijvend 
een structurele kwaliteitsimpuls aan Het Groene Woud 
te kunnen geven.
Het in stand houden en uitbreiden van het aantal 
RaboStreekrekeninghouders gaat onverminderd voort. 

Coöperatie
In 2014 gaan de leden van Coöperatie Het Groene 
Woud nog nadrukkelijker de krachten bundelen om 
ervoor te zorgen dat de euro in beweging blijft binnen 
Het Groene Woud. Hiervoor is het belangrijk dat het 
ledenaantal van de Coöperatie blijft groeien. Door het 
organiseren van netwerkbijeenkomsten, Het Groene 
Woud-cafés en anderszins blijft de Coöperatie ook in 
2014 bouwen aan een sterk netwerk van bedrijven die 
betrokken zijn bij Het Groene Woud. Ondernemers 
ondersteunen en versterken elkaar, altijd met oog voor 
natuur en landschap en dus ten bate van een leef-
baarder en aantrekkelijker Het Groene Woud.

Samen zijn we trots op Het Groene Woud. Samen 
kijken we voorbij de grenzen van overmorgen, met 
oog voor mens, landschap én economie.
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Oisterwijk

Schijndel
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Udenhout
Haaren

Oirschot

Berkel-Enschot

Helvoirt

Spoordonk

Den Dungen

Berlicum

Boskant

Middelrode

Cromvoirt

Lennisheuvel

A58

St.-Michielsgestel

Boxtel

Wijbosch

Son en Breugel

Nijnsel

Rosmalen

Biezenmortel

Maaskantje

A58

A2

A67
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Bezoekerscentra 
in Het Groene Woud

1 De Groene Poort in Boxtel
 oertijdmuseum.nl

2 Winery & Herbs in Schijndel
 wineryandherbs.nl

3 Philips Fruittuin in Eindhoven
 philipsfruittuin.nl

4 BallonAIRpoort in Haaren
 ballonairpoort.nl

5 Natuurmonumenten in Oisterwijk
 nm.nl/bcoisterwijk

6 Klein Oisterwijk in Oisterwijk
 kleinoisterwijk.nl

7 Bastionder in ’s-Hertogenbosch
 vestingstad.com/bastionder

8 Café Zomerlust in Tilburg
 cafezomerlust.nl
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Colofon
Opdrachtgevers
Stichting Streekhuis Het Groene Woud
Stichting Streekfonds Het Groene Woud
Coöperatieve Vereniging Het Groene Woud

Fotografie
Kees Beekmans Fotografie
Kees Margry
Diverse projectinitiatiefnemers

Tekst en vormgeving
Communicatieteam Het Groene Woud

Drukwerk
Drukkerij van Druenen

Papiersoort
Revive Natural 100, volledig samengesteld 
uit gebruikt papier

ANBI-status
Stichting Streekhuis Het Groene Woud en 
Stichting Streekfonds Het Groene Woud 
hebben beiden de ANBI-status.

Kamer van Koophandel
Stichting Streekhuis Het Groene Woud 17132813
Stichting Streekfonds Het Groene Woud 17195930
Coöperatieve Vereniging Het Groene Woud 17230995

Contact
Stichting Streekhuis Het Groene Woud
Keefheuvel 1A
5298 AH  Liempde
T  0411-631031
E  Streekhuis@hetgroenewoud.com
W  www.hetgroenewoud.com
 Het Groene Woud
 @InHetGroeneWoud
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