
 

Mijn Verhaal van Het Groene Woud 
 
Het is een prachtige dag als ik op een van de vele bankjes zit die Het Groene Woud rijk is, midden in het 
populierenlandschap van natuurgebied de Scheeken. Ik geniet van een doorkijkje in deze voor Het Groene 
Woud zo karakteristieke omgeving wanneer een voorbijkomende wandelaar mij vraagt: "Bent u bekend 
met dit gebied?" Ik veer op: "Jazeker, ik woon en leef in Het Groene Woud!" De wandelaar is meteen 
geïnteresseerd. "Wie of wat is Het Groene Woud nou eigenlijk? Ik zie het wel eens staan op die bruine 
borden lang de snelweg." Even val ik stil, waarna ik zeg: "Het Groene Woud, dat is ontzettend veel." De 
wandelaar komt een en al oor naast me zitten en ik begin met mijn Verhaal van Het Groene Woud. 
 
"Het Groene Woud is globaal het gebied tussen de steden 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg in de 
provincie Noord-Brabant. Globaal omdat Het Groene Woud eigenlijk geen fysieke grenzen heeft. Het gaat 
om de 'beleving' van het gebied. Het Groene Woud wordt ook wel de 'Binnentuin van Brabant' genoemd." 
"Nu heb je het dus ook over stedelijk gebied", zegt de wandelaar, "maar bij Het Groene Woud denk ik 
vooral aan buitengebied en natuur." Ik bevestig zijn gedachte. "Het Groene Woud is de naam voor een 
totaal belevingsgebied waarbinnen stad en land prachtig met elkaar verweven zijn. Wanneer een van beide 
ontbreekt is er geen sprake van Het Groene Woud. Juist die verbondenheid tussen stad en land maakt Het 
Groene Woud tot Nationaal Landschap", en ik realiseer me dat er enige trots doorklinkt in mijn stem. 
 
"Dit klinkt mooi", zegt de wandelaar. "Maar wat doet Het Groene Woud? Is er een organisatie? Zijn er 
activiteiten?" "Je vraagt een heleboel tegelijk", lach ik, "een volgende keer vertel ik het je graag." "Een 
geweldig idee", zegt de wandelaar. "Volgende maand, weer op een bankje ergens in Het Groene Woud? Ik 
vind je wel!" Ook ik ben enthousiast. "Dat doen we! En tot die tijd kun je op www.hetgroenewoud.com veel 
informatie over ons gebied vinden. Ga daar maar eens snuffelen. En op de gemeentepagina's van de lokale 
weekbladen vertel ik vanaf nu ook iedere maand mijn Verhaal van Het Groene Woud." 
 
Ik sta op van het bankje met het gevoel dat ik een nieuwe vriend voor Het Groene Woud heb gemaakt. 
Iemand die net als ik wil genieten van alles wat dit Nationaal Landschap te bieden heeft. Zo moeten en 
mogen er nog veel volgen. 
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