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In deze nieuwsbrief brengen we alle betrokkenen op de hoogte van de stand van 
zaken rondom het uitvoeringsprogramma Kloppend hart van Het Groene Woud. We 
geven per project een update. De  miniaturen van artikelen en krantenkoppen zijn 
klikbaar en verwijzen naar het gehele krantenartikel.  
 

01.  Edelherten in het hart van Het Groene Woud 
 
Omschrijving van het project 
Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur en hebben een 
belangrijke rol als grote planteneter. Daarom brengt Brabants Landschap vijftien 
Edelherten terug naar gebieden in het hart van Het Groene Woud.  
 
Stand van zaken  
De afgelopen periode was er intensief contact met o.a. gemeenten, het waterschap 
en inliggende particuliere eigenaren. Er zijn ook artikelen verschenen in het tijdschrift 
van Brabants Landschap, Beleef! en kranten. Het rasterplan zoals stichting ARK dat 
heeft uitgewerkt kan afhankelijk van de terreinomstandigheden en vergunningen in 
de winter van 2015 worden geplaatst. In het najaar van 2016 keert het edelhert 
weer terug in Het Groene Woud.   
 
 

      Omroep Brabant – 28 oktober 2015  

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2385951273/Koning+van+het+woud+keert+terug+volgend+jaar+weer+edelherten+in+Groene+Woud.aspx
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02.  Ecoduct over de spoorlijn Eindhoven-Boxtel 
 

Omschrijving van het project 
Het ecoduct (natuurbrug) dat er voor zorgt dat groot en klein wild in Het Groene 
Woud veilig kan oversteken,  wordt in 2017 gebouwd door ProRail. Dankzij deze brug 
kunnen edelherten, dassen, kamsalamanders, hazelwormen en hagedissen veilig van 
het ene naar het andere natuurgebied oversteken.  
 
Stand van zaken  
Het contract voor het bouwen van een natuurbrug over de spoorlijn Eindhoven-
Boxtel is inmiddels getekend. De werkzaamheden daarvoor zijn gestart, zoals 
voorbereidende kapwerkzaamheden. Omwonenden van dit project worden door 
middel van informatieavonden en e-mails op de hoogte gehouden over de voortgang 
van dit project.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Brabants Dagblad – 17 september 2015 
 

http://www.bd.nl/regio/boxtel-schijndel-e-o/boxtel/edelhert-en-ecoduct-de-mortelen-zorgen-voor-herstel-hart-groene-woud-bij-boxtel-1.5247650
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03.  Groene Win-Win allianties  
 
Omschrijving van het project 
Via het project Groene Win-Win allianties brengt de Agrarische Natuur Vereniging 
Het Groene Woud lokale initiatieven bij elkaar. Deze gebiedsbrede aanpak, zorgt 
voor multifunctionele landbouw en het opzetten van een groen beleggingsfonds. 
Samen met waterschap de Dommel geven de agrarische ondernemers op praktische 
wijze invulling aan de GGOR AHS+ (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime 
voor de Agrarische Hoofd Structuur) De initiatiefgroep is gesplitst in drie clusters, 
twee daarvan (een ten noorden en een ten zuiden van de Mortelen) zijn 
operationeel. Het derde cluster in Best rondom de Vleut wordt later gevormd.  
 
Stand van zaken 
De samenwerkende agrariërs en het waterschap de Dommel zijn verscheidene keren 
bij elkaar geweest, waarbij gesproken wordt over hoe tot een optimaal 
grondwaterpeil- en - regime te komen voor natuur en landbouw. In het najaar van 
2015 worden de maatregelen waterbeheer uitgevoerd, en aanvullende cofinanciering 
georganiseerd via subsidieprogramma POP3. In 2016 vindt de uitvoering van de 
maatregelen op het gebied van bodembeheer plaats. 
 
Bijeenkomsten groene win-win allianties  
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04. Reanimatie van verloren erfgoed  
 
Omschrijving van het project  
Het project Reanimatie van verloren erfgoed van Stichting Brabantse Boerderij wil 
bijzondere cultuurhistorische bijgebouwen die bedreigd worden behouden. Minimaal 
15 historische bijgebouwen worden van de ondergang gered.  
 
Stand van zaken  
Inmiddels is één bijgebouw daadwerkelijk herbouwd op een nieuwe locatie (land van 
Bosch, deelproject 09) en zijn vijf bijgebouwen in procedure.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brabants Dagblad – 28 maart 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bd.nl/regio/boxtel-schijndel-e-o/boxtel/stichting-de-brabantse-boerderij-vertelt-in-liempde-over-de-kansen-voor-boerenerven-1.4829401
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05.  Liempde, de toegangspoort van Het Groene Woud 
 
Omschrijving van het project 
Binnen SPPiLL zijn meerdere projectgroepen actief. Samen zorgen zij voor de 
uitvoering van de projecten die behoren bij het programma Kloppend Hart. In dit 
document vindt u per projectgroep informatie over de voortgang van de uitvoering. 
 
Stand van zaken 
De sub-projecten van dit project zijn 
verdeeld over vier projectgroepen.  

 Projectgroep 
Informatiecentrum:  

De restauratie, verbouwing en inrichting 
van de langgevelboerderij aan de 
Barrierweg 4 in Liempde tot 
bezoekerscentrum zijn in volle gang. In 
2014 en 2015 zijn er informatieavonden 
georganiseerd, is een intentieverklaring 
voor samenwerking met Brabants 
Landschap getekend en zijn er 
aanbestedingen uitgevoerd. Uit een 
prijsvraag is de naam ‘D’n Liempdsen 
Herd’ als winnaar gekozen. De 
projectgroep is nu druk bezig met de 
verbouwing en renovatie van het 
bezoekerscentrum. Een belangrijk 
onderdeel vormt ook de 
informatievoorziening die het bezoekers-
centrum gaat verzorgen. Uit een 
brainstormsessie in september zijn een 
aantal concrete ideeën en richtlijnen 
naar voren gekomen. Deze worden nu 
verder uitgewerkt.  
 
Op YouTube staan diverse filmpjes 
hierover. Hier vindt u ook een filmpje 
over de voortgang (zoekopdracht: 023 
Informatie centrum – update). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fKmdz-9C3BA
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 Projectgroep Liemt in Uitvoering (uitvoering en herinrichting 
centrum Liempde):   
De restauratie van de kiosk in het 
Concordiapark is zo goed als afgerond. 
De trap, het hekwerk, het plafond en 
het rieten dak zijn geheel vernieuwd en 
de palen zijn verstevigd. Nu rest enkel 
nog de beplanting op het talud en 
schilderwerk. Op het YouTube-kanaal 
van SPPiLL ziet u de uitvoering van dit 
project.  
 
De plannen voor D’n Tip zijn goedgekeurd door de gemeente Boxtel. D’n Tip 
wordt het startpunt voor wandelaars en fietsers om Het Groene Woud in te 
trekken. Er komen o.a. fiets- en autoparkeerplaatsen (middels versteviging 
van het grasmat zodat de groene uitstraling behouden blijft), een 
bloemenplukhoek met insectenhotel, robuuste zitmogelijkheden en natuurlijke 
speelvoorzieningen. De werkzaamheden starten na de realisatie van de 
ondergrondse rioolwaterbergingskelder, deze staan gepland van april tot en 
met juli 2016. 
 
De projectgroep gaat ook aan de slag in het deelgebied Keefheuvel-
Raadhuisplein-Dorpsstraat-Concordiapark-Barrierweg. De plannen richten zich 
o.a. op verbeterde verlichting, meer groen, nieuwe wandelpaden in het 
Concordiapark, aanpassing van wegen, aanpassing van parkeermogelijkheden 
en een verbeterde toegankelijkheid voor bijvoorbeeld mindervaliden en 
mensen met kinderwagens. De inrichtingsschets is gereed. Omwonenden, 
betrokken verenigingen en stichtingen zijn inmiddels op de hoogte gesteld 
tijdens informatieavonden. De werkzaamheden starten naar verwachting in 
april 2016.  

 

 Projectgroep Liempt in Uitvoering (natuur- en cultuurprojecten) 
De projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten brengt cultuurhistorische, 
natuur- en landschapselementen terug in het Liempdse landschap. Om de 
relatie tussen het waardevolle historische centrum en het omliggende 
buitengebied te versterken. Het dateringsonderzoek naar oude grenswallen op 
Landgoed Velder en in De Geelders is uitgevoerd (zie YouTube, zoekopdracht: 
onderzoek grenswallen Landgoed Velder Liempde). Gedeelten van de 
grenswallen opgeknapt en beleefbaar gemaakt door het aanplanten van 
autochtone, inheemse planten en het plaatsen van een informatiebord.  
 

https://www.youtube.com/channel/UC5q4Mi4rqSEAq82EbOgH9JQ
https://www.youtube.com/channel/UC5q4Mi4rqSEAq82EbOgH9JQ
https://www.youtube.com/watch?v=zEuP6T4z3HE
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Het bord staat in De Geelders 
(De Schutstraat) en is 
gecombineerd met informatie 
over de  schutskooi. De 
schutskooi is in oktober 2015 
gerealiseerd (zie YouTube, 
zoekopdracht: 0021 schutskooi). 
Daarnaast heeft de projectgroep 
bijna zes van de tien 
authentieke waterputten 
gebouwd en start binnenkort de 
restauratie en herbouw van drie 
functionerende bakhuisjes en 
vier historische boerenerven. 
Deze worden allemaal opgenomen in nieuwe wandelroutes en toeristische 
arrangementen. Op dit moment worden locaties geselecteerd om het aantal 
boomgaarden in Liempde te vergroten, zijn de eerste Liempdse wilgen geplant en 
is in kaart gebracht waar in Liempde meer natuur gerealiseerd kan worden. Deze 
natuurprojecten dragen bij om de overgang tussen het dorp en het omliggende 
buitengebied te versterken.  

 

 Projectgroep Promotie 
Tot slot is ook de projectgroep Promotie actief. De projectgroep zet zich in voor 
de promotie van Liempde als ‘Gastvrij Hart van Het Groene Woud’. Op zondag 27 
september 2015 is het eerste oogstfeest georganiseerd. Het oogstfeest had de 
naam ‘Proef Lokaal Liempde, ’t Grootste Tapasdiner van Het Groene Woud’ en 
vond plaats op evenemententerrein D’n Tip. Het was een druk bezocht en 
succesvol evenement. Op YouTube staat een filmpje dat een goede 
sfeerimpressie geeft (zoekopdracht: Proef Lokaal Liempde, 27 september 2015). 
Bezoekers konden proeven van kleine tapasgerechten gemaakt van lokale en 
regionale ingrediënten. Deze waren bereid door  
professionele koks en hobbykoks uit Liempde (en omliggende dorpen). Daarnaast 
was er muziek en entertainment. Door de grote betrokkenheid van lokale 
bedrijven en inwoners, had het een groot bereik en een sterk promotioneel 
karakter. Het krijgt in 2016 een vervolg. 

 
Naast de promotie van Liempde, zet de projectgroep zich in om het toeristisch- 
en recreatief aanbod verder uit te breiden en te versterken. Er wordt een poule 
opgezet van gidsen die toeristen en recreanten (vanuit bezoekerscentrum D’n 
Liempdsen Herd) willen rondleiden en informeren over o.a. Liempde, de 
cultuurhistorie, natuur en de edelherten. Onlangs is er een oproep gedaan naar  

https://www.youtube.com/watch?v=A6ZURZsKTwE
https://www.youtube.com/watch?v=mfV60-PVoiw
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mensen die een gidsencursus willen volgen. De cursus wordt aangeboden i.s.m. 
Brabants Landschap. Daarnaast werkt de projectgroep ook aan vijf nieuwe 
wandelroutes in Liempde. Deze worden gebaseerd op de bestaande paden en 
routes. Eerder is in kaart gebracht waar op bestaande routes mogelijkheden zijn 
om nieuwe wandelpaden en beleefpunten toe te voegen. Daarbij zijn ook de 
huidige knelpunten van de routes in kaart gebracht. Met betrokken partijen wordt 
gekeken welke paden en routes worden aangepast en verbeterd. Als de vijf 
routes af zijn, vormen ze samen een soort bloem met als middelpunt het 
toekomstige bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. Dit wordt dan ook het 
vertrekpunt. 

 

06. Groot Duijfhuis 
 

Omschrijving van het project 
Het Groot Duijfhuis is een van de cultuurhistorische gebouwen in het Dommeldal. 
Brabants Landschap gaat het gebouw open stellen om bijzondere natuur- en 
cultuurwaarden onder de aandacht te brengen bij bezoekers van dit gebied. Het 
Groot Duijfhuis wordt straks een dependance van de SPPiLL boerderij.  
 
Stand van zaken 
Het ontwerp van het Groot Duijfhuis is 
afgerond (zie foto) en de vergunning voor de 
werkzaamheden is binnen.  
   

 
Ontwerp Groot Duijfhuis 
 Brabants Dagblad – 11 december 2014  
 

http://www.bd.nl/regio/boxtel-schijndel-e-o/boxtel/beoogde-samenwerking-tussen-brabants-landschap-en-sppill-liempde-1.4668737
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07. De Hulsthoeve 
 
Omschrijving van het project 
De langgevelboerderij De Hulsthoeve wordt, op 
initiatief van A. van Liempd Beheer en in 
samenwerking met Brabants Landschap, een 
belevingsplek en een culturele en educatieve 
pleisterplaats voor bezoekers (wandelaars en fietsers) 
van Het Groene Woud.  
 
Stand van zaken 
De wijziging van het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van 
Sint-Oedenrode en de architect is bezig met de tekeningen van het 
informatiecentrum. De verbouwing van het bijgebouw van de boerderij verloopt 
voorspoedig; met zo veel mogelijk hergebruikte materialen is de aanbouw verbouwd. 
Denk hierbij aan balken en plafonds uit sloopprojecten, gebikte bakstenen, kozijnen 
en wanden gemaakt van hout uit sloopprojecten, et cetera. Later worden op het 
terrein drie duurzame trekkershutten geplaatst die ontworpen zijn door studenten 
van de TU Eindhoven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/zu2cvq14xzd802t/ED 29062013 Hulsthoeve is het Kloppend Hart.pdf?dl=0
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08. Groene Poort en belevingscentrum De Vleut  
 

Omschrijving van het project 
Dé Groene Poort vanuit de stadsregio Eindhoven is recreatiegebied De Vleut in Best. 
In dit gebied wordt een samenhangend, kwalitatief sterk en vernieuwend aanbod 
van toeristisch-recreatieve activiteiten in een landschappelijke setting gerealiseerd.  
 
De Vleut vormt vanwege de unieke ligging een natuurlijke schakel tussen de 
dynamische stadsregio Eindhoven (Brainport) en het rustieke Nationaal Landschap 
Het Groene Woud. In het gebied zijn nu al enkele toeristisch-recreatieve 
voorzieningen aanwezig. Echter de samenhang om tot een echt onderscheidend 
aanbod te komen ontbreekt nog. Project De Vleut bestaat uit drie delen: 

 Een informatie-, educatie- en bezoekerscentrum prominent gericht op 
beleving van Het Groene Woud en haar icoon, het edelhert. Naast een 
natuurtransferium is er ruimte voor dagrecreatieve activiteiten met horeca, een 
natuurspeeltuin en museale functies. De dierentuin krijgt een centrale entree en 
besteedt extra aandacht aan de biodiversiteit en authentieke diersoorten van Het 
Groene Woud. 

 Het Vleutse Broek  
Het landschappelijk en cultuurhistorisch 
waardevolle uitloopgebied tussen de 
recreatieve ondernemingen aan de 
Broekdijk en De Scheeken (als onderdeel 
van Het Groene Woud) wordt versterkt met 
kwalitatieve landschapselementen 
(coulisselandschap), de aanleg van poelen 
en wandelpaden en het plaatsen van 
bijvoorbeeld ooievaarsnesten en een 
uitkijkplaats, ook voor mindervaliden. 

 Opwaardering van het openbaar 
gebied  
Het natuurtransferium is gesitueerd direct 
nabij de A2. Met de aanleg van een 
rotonde, autoluw maken van het 
recreatiegebied en het oplossen van 
knelpunten voor wandelaars en fietsers 
wordt het gebied optimaal ontsloten. 

 
 

http://www.ed.nl/regio/best-e-o/best/toeristisch-gebied-de-vleut-bij-best-autoluw-1.4976174
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De drie deelprojecten tezamen vormen ‘Groene Poort en belevingscentrum De Vleut’. 
Voor het eerste deelproject zijn drie ondernemers verantwoordelijk. Voor het tweede 
en derde deelproject is de gemeente Best verantwoordelijk. 
 
Stand van zaken  
De samenwerkende ondernemers hebben hun plannen in afstemming met de 
omgeving verder uitgewerkt. Het voorliggende plan is op 17 december 2015 
besproken met de omwonenden. Met de opbrengst uit dat overleg wordt een 
bestemmingsplan opgesteld.  Het ontwerpbestemmingsplan wordt  in het eerste 
kwartaal van 2016 in procedure gebracht en ter inzage gelegd. Na het onherroepelijk 
worden van het bestemmingsplan worden de drie deelprojecten uitgevoerd. 
 

09. Land van Bosch 
 
Omschrijving van het project 
Wanneer het Land van Bosch  gereed is kan 
iedereen kennis maken met het landschap, de 
voedselproductie en de economie van de 
middeleeuwen. Er worden doe- en ontdekdingen 
met middeleeuwse gewassenteelt, kruiden, 
gebouwen en dieren georganiseerd. Het thema is 
Jeroen Bosch. Ook kun je meedoen aan 
Middeleeuwse tochten via de natuur naar ’s-
Hertogenbosch om de ervaring van van het reizen in 
de late middeleeuwen te leren kennen, maar ook 
om de schoonheid en unieke kenmerken van de 
landschappen te laten zien. 
 
Stand van zaken 
De woning is inmiddels grotendeels gerenoveerd in 
middeleeuwse stijl. Een Vlaamse schuur is gekocht 
en herbouwd via het project Reanimatie van 
verloren erfgoed. Het ontwerp voor de tuin is klaar 
en een aantal belevingsaccenten zijn hierin 
meegenomen. De eerste middeleeuwse markt is al 
gehouden, en was een groot succes.  
 
 

    Eindhovens Dagblad – 12 september 2015 

http://www.ed.nl/regio/best-e-o/best/middeleeuwse-dag-in-best-met-zeven-hoofdzonden-van-jeroen-bosch-1.5234536
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10.  Duizendjarig Woud 
 

Omschrijving van het project 
Kunststichting Sint-Oedenrode zet zich in voor wandelpaden en kunstwerken die de 
geschiedenis van de zeven oude slootjes in Sint-Oedenrode zichtbaar en beleefbaar 
maken. Het duizendjaar oude woud is daar onderdeel van.  
 
Stand van zaken  
Het project heeft vertraging opgelopen, omdat er een discussie liep over de 
financiële constructie en hoe deze zich verhoudt tot de subsidieregeling. Er wordt 
overleg met de partners gewerkt aan een nieuw projectplan met aangepaste 
begroting. Na goedkeuring van de wijzigingen kan het project een doorstart maken.
            

11.  Natuurexperience Lennisheuvel  
 
Omschrijving van het project 
Lennisheuvel wil een groene veilige 
wandelroute aanleggen, die een 
verbindende schakel vormt voor de 
trein-reizende recreant, op weg naar 
natuur en edelhert.  
 
Stand van zaken  

 Nature Experience:  
Het opheffen van een van de 
verkeersknelpunten is zo goed 
als afgerond. De uitvoering van het vergroenen van de 
Wandelroute en het maken van een entree voor 
Lennisheuvel zijn de volgende stappen. Daarnaast worden 
gesprekken gevoerd met het Waterschap over de aanleg 
van een brug over het Smalwater.  

 De Eijngel:  
De werkzaamheden voor de expositieruimte en het 
bakhuis zijn afgerond. Voor de eigentijdse boerentuin met 
historische evenementen lopen de werkzaamheden nog.  
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12.  Wandel-fietspad Bobbenagelseweg 
 

Omschrijving van het project 
De aanleg van het fiets- en wandelpad Bobbenagelseweg moet Het Groene Woud en 
met namen het Dommeldal beter begaanbaar maken, zodat dit de beleving ten 
goede komt tijdens een wandeling of fietstocht.  
 
Stand van zaken  
De benodigde gronden zijn verworven, de civieltechnische werkzaamheden zijn 
toegewezen en de uitvoering is gestart. Het fiets- en wandelpad bevat ook een brug, 
deze wordt van composiet gemaakt, dit is sterker dan hout, zodat ook voertuigen 
tegen gladheidsbestrijding probleemloos gebruik kunnen maken van de brug. 
Ondanks dat composiet een dure materiaalsoort is verdient dit zich terug door de 
langere levensduur en de besparing op onderhoudskosten.   

 
  Mooi Rooi – 27 oktober 2015 

 
 
 

http://www.mooirooi.nl/lees/31138/brug-bobbenagelseweg-wordt-van-composietmateriaal
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13.  Park Stapelen 
 
Omschrijving van het project 
 Park Stapelen bevindt zich op de plek waar de Dommel Boxtel in stroomt, het park 
wordt 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. Het project bestaat uit twee onderdelen, het park dat door de 
paters heringericht wordt als kunstpark en het aangrenzende stuk dat door de 
Stichting Dommelbimd als natuur ontwikkel wordt. 
 
 
Projectomschrijving Stadslandgoed Stapelen 
Een bomeninventarisatie in Park Stapelen heeft 
plaats gevonden, zieke bomen zijn gerooid en 
bomen die gesnoeid moesten worden zijn 
gesnoeid. Bij het inventariseren van de bomen, 
zijn initiatiefnemers tot de ontdekking gekomen, 
dat twee populieren zijn doorgeknaagd door 
bevers. Dit is een spectaculaire vondst, omdat de 
bevers begin negentiende eeuw nog waren 
uitgeroeid.  
 
De Mariagrot is afgebroken en in plaats daarvan is 
een hedendaags kunstwerk “het stiltemoment” 
geplaatst met verlichting. Ook zijn er extra 
rododendrons en andere struiken en planten 
aangelegd. Verder is er gewerkt aan de uitwerking 
van het aanpassen van de historische boomlanen. 
Afgelopen zomer heeft Stapelen publiek ontvangen 
in het kader van het honderdjarig bestaan. De 
meerwaarde die Stapelen daarmee biedt voor de 
Boxtelaar is de basis voor het vervolg van het project.  
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Dommelbimd 
Stichting Dommelbimd heeft, met behulp van financiële steun van 350 particulieren, 
de middelen bij elkaar gekregen om de grond over te kopen van het Brabants 
Landschap, een groot succes! De grond is de afgelopen zomer feestelijk 
overgedragen. Het project wordt ook op nationale schaal gezien als een voorbeeld 
voor particuliere natuurontwikkeling.   
 

  
 
Brabants Dagblad – 7 september 2015     Trouw – 18 februari 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/dommelbimd
http://www.bd.nl/regio/boxtel-schijndel-e-o/boxtel/dommelbimd-boxtel-is-voorbeeld-voor-nederland-1.5220160
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3599049/2014/02/18/Gekocht-een-stukje-Dommeldal.dhtml
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14.  BIA Medische Centrum – Zorg en ecologische verbinding 
 
Omschrijving van het project 
De mens wordt sneller beter te midden van de natuur, daarom wordt in de bos- en 
natuurrijke omgeving van Sint-Oedenrode een zelfstandig behandelcentrum 
gerealiseerd.  
 
Stand van zaken  
Er heeft overleg plaatsgevonden met grondeigenaren over de aankoop, ook 
omwonenden hebben meegesproken over de aanleg van een plek waar dieren 
kunnen oversteken. De initiatiefnemer is met de gemeente Sint-Oedenrode nog in 
overleg over de invulling van de rode functies. De daadwerkelijke uitvoering is nog 
niet gestart.   
 

 

 

 

 

 

 

 


