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 in het nabijgelegen Boterkerkje
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   ...Presentatie Landschapscanon Het Groene Woud

Wanneer:  maandag 15 juni 2015
Tijd:  13.30 – 17.30 uur
Organisatie:  Stichting Brabantse Bronnen

Landschapscanon van Het Groene Woud
Graag nodigen we u uit voor de presentatie van de Landschapscanon van Het Groene Woud op maandag 
15 juni 2015 in het Boterkerkje in Oirschot (ontvangst in Auberge de Zwaan). De canon geeft inzicht in 
de historische landschapsontwikkeling van Het Groene Woud, vanaf de prehis-
torie tot heden, en vertelt een regionaal verhaal over de landelijke gemeenten in 
het gebied. Het wordt ontwikkeld door de Stichting Brabantse Bronnen en krijgt 
vorm in een website en een boek. In het verlengde van de landschapscanon is ook 
een aantal erfgoedprojecten uitgevoerd die de geschiedenis van het landschap 
zichtbaar maken en de kwaliteit van het landschap versterken. De Stichting 
Brabantse Bronnen wil de resultaten op 15 juni a.s. graag met u delen.
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Erfgoedprojecten
Als uitwerking van de landschapscanon zijn 
ook enkele erfgoedprojecten uitgevoerd. 
Een voorbeeld is het project ‘Grenswallen 
in Het Groene Woud’, waarbij onderzoek 
is gedaan naar de historie en opbouw van 
grenswallen. Vervolgens zijn gedeelten van 
grenswallen hersteld en meer zichtbaar 
gemaakt voor voorbijgangers. Ook zijn er, 
verspreid over Het Groene Woud, twee 
veldkapellen en zevenentwintig toponie-
menbanken geplaatst. Een toponiemenbank 
is een zitbank met daarop een toponiem 
die hoort bij het gebied waar het bankje 
staat. Een toponiem is ook wel een 
plaatsaanduiding of veldnaam die vroeger 
werd gebruikt. Bij de banken staat een 
informatiebordje met historische wetens-
waardigheden over het gebied. Ook zijn de 
banken opgenomen in wandel- en fiets-
routes. Tevens zijn er binnen dit project 
drie authentieke waterputten gerealiseerd. 

Het project Landschapscanon van Het Groene Woud wordt mede mogelijk gemaakt 
door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant en Streekfonds Het Groene 
Woud. Kijk voor meer informatie op www.hetgroenewoud.com onder ‘projecten’.

Herbeleven van de eeuwenoude landschappen
Nationaal Landschap Het Groene Woud is een gebied bestaande 
uit prachtige natuurgebieden, authentieke landschappen en een 
diversiteit aan cultuurhistorie. Het landschap is niet zomaar ontstaan, 
maar het resultaat van allerlei historische ontwikkelingen. De pre-
historie, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen, maar ook latere periodes 
hebben er hun sporen nagelaten. Door onderzoek te doen naar 
landschappelijke en historische bronnen heeft de Stichting Brabantse 
Bronnen deze ontwikkelingen in kaart gebracht en op een interessante 
manier beleefbaar gemaakt. Het resultaat is de Landschapscanon 
van Het Groene Woud die zowel de historische als de ruimtelijke 
ontwikkeling van het landschap omvat. Hiermee vergroten we de 
kennis van de eigen omgeving, de natuur en de geschiedenis.
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Programma

13.30 Ontvangst bij Auberge de Zwaan, Markt 4 
 in Oirschot

13.50 Opening dagvoorzitter
 Door Arnoud-Jan Bijsterveld, 
 voorzitter Stichting Brabantse Bronnen

Bezoekers wordt verzocht om naar het Boterkerkje te gaan.

14.10 Welkomstwoord
 Door Ruud Severijns, burgemeester gemeente 
 Oirschot en bestuurslid Stichting Brabantse Bronnen

14.20 Visie van de provincie op het tot leven brengen van 
 erfgoed in het Brabantse landschap en specifiek
 Het Groene Woud
 Door gedeputeerde Cultuur provincie Noord-Brabant

14.30 Lancering website Landschapscanon van 
 Het Groene Woud
 Door gedeputeerde provincie Noord-Brabant 
 en burgemeester Ruud Severijns

14.35 Presentatie website Landschapscanon van 
 Het Groene Woud
 Door Geertrui Van Synghel, auteur en onderzoeker   
 van de Noord-Brabantse geschiedenis

14.50 Presentatie ‘Een boek en een website met 

Aanmelden
Mocht u graag aanwezig willen zijn, dan kunt u zich tot uiterlijk 
8 juni aanmelden via info@vantlaarhof.nl. Er geldt een maximum 
van 110 personen. Samenwerkingspartners en vrijwilligers die 
hebben deelgenomen aan het project en zich voor 12 mei aan-
melden, krijgen voorrang. Iedereen ontvangt bij binnenkomst 
twee consumptiebonnen. De toegang is gratis.

 bijbehorende erfgoedprojecten. Wat beoogt de
 Stichting Brabantse Bronnen met het project?’
 Door Ger van den Oetelaar, 
 bestuurslid Stichting Brabantse Bronnen

15.05 Pauze

15.35  Presentatie ‘Sporen in het landschap’
 Door Patrick Timmermans, 
 directeur Erfgoed Brabant

15.50 Presentatie ‘Het belang van regionaal erfgoed
 voor maatschappelijke organisaties, bewoners, 
 ondernemers en bezoekers’
 Door dagvoorzitter Arnoud-Jan Bijsterveld

16.05  Presentatie inhoud boek Landschapscanon van 
 Het Groene Woud
 Door Jan van der Straaten, auteur

Boektitel: ‘Het Groene Woud. De ontwikkeling van 
landschap, natuur en bewoning.’

16.20 Presentatie ‘Grenswallen in Het Groene Woud’
 Door Ineke de Jongh, projectleider

16.35 Afsluiting 
 Door dagvoorzitter Arnoud-Jan Bijsterveld

16.45 Afsluitende borrel bij Auberge de Zwaan 
 tot circa 17.30 uur

Erfgoedexpositie Landschapscanon van Het Groene Woud 
In de ontvangstruimte van Auberge de Zwaan is de erfgoedex-
positie Landschapscanon van Het Groene Woud. Hier kunt u 
voorafgaand aan de presentaties in het Boterkerkje, in de pauze 
en na afloop rustig rondlopen om de resultaten te bezichtigen 
van de erfgoedprojecten die behoren bij de landschapscanon. Hier 
krijgt u ook de mogelijkheid om het boek ‘Het Groene Woud. De 
ontwikkeling van landschap, natuur en bewoning’ te bestellen. 


