Er valt zoveel te ontdekken

De gastvrije driehoek

		

Gastvrij genieten met een zachte g

Het Groene Woud biedt met zijn unieke afwisseling van natuur, cultuur en vermaak
een aantrekkelijke dag weg voor jong en oud. Met de toenemende vergrijzing groeit
bovendien de vraag naar (buiten)recreatiemogelijkheden. Kansen genoeg voor
Het Groene Woud… mits het profiel van dit Nationaal Landschap haarfijn op het
netvlies van de mensen staat.
En daar valt nog een wereld te winnen. De naamsbekendheid vergroten
is dan ook het hogere doel; de weg om daar te komen, is het helder,
herkenbaar en eenduidig profileren van de streek, compleet met een
breed toegepast gastvrijheidsconcept dat door iedereen in Het Groene
Woud wordt uitgedragen. Daarmee ontvangen we elke bezoeker, elke
toerist, elke bewoner op dezelfde hartelijke, gastvrije manier. Op z’n
‘Groene Wouds’ zogezegd. Bewoners en ondernemers in Het Groene
Woud zijn daarbij de levensechte ambassadeurs.

Het Groene Woud
promoten.
Doe je mee?

Dit zijn de ambities voor 2017-2020:
In Het Groene Woud willen we:
• processen en projecten faciliteren die bijdragen aan een goede bereikbaarheid
van Het Groene Woud en aan de gastvrijheidsbeleving
• een helder profiel en een eenduidige identiteit vaststellen en uitdragen
• een zichtbare uitstraling creëren, die klopt bij elk bezoek dat een gast aan
Het Groene Woud brengt. In woord, beeld en daad.
• een community bouwen van bewoners, ondernemers en vrijwilligersorganisaties
die samen werken aan economische groei en een gastvrij landschap.
• programma’s aanjagen van en voor lokale ondernemers en gemeenschappen
om bijzondere belevenissen te ontwikkelen en te verzorgen.
• ervoor zorgen dat de ontvangst van gasten voortaan gebeurt op een kenmerkende
‘Groene Woudse’ hartelijkheid.

...in Het Groene Woud

Het Groene Woud, het karakteristieke Nationaal Landschap in de stedendriehoek Eindhoven,
’s-Hertogenbosch en Tilburg, biedt gastvrijheid om van te genieten, natuur om te bewonderen,
activiteiten om te beleven.
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Het Groene Woud
promoten.
Doe je mee?
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

het meest gastvrije Nationaal
Landschap van Nederland
We gaan onze
krachten bundelen.
Bundel je mee?

Tien gemeenten, grootschalige aaneengesloten natuurgebieden en een
karakteristiek kleinschalig landschap met authentieke dorpen tussen
de steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Dat zijn de unieke
kenmerken van Nationaal Landschap Het Groene Woud. En die willen
we graag behouden en versterken.
Streeknetwerk Het Groene Woud zorgt daarvoor met talrijke concrete
uitvoeringsprojecten. Dankzij de inspanningen van deze regionale
alliantie krijgen mensen de kans van Het Groene Woud te genieten en
te proeven. Er van alles te ontdekken en te beleven. Bijvoorbeeld van de
grote variatie aan natuur, landschap en cultuurhistorie. Van het brede
aanbod aan activiteiten en gastvrije overnachtingsmogelijkheden. Van
de talrijke sfeervolle horecagelegenheden. En van de grote diversiteit
aan evenementen.
Het zijn kernwaarden die het verdienen om gekoesterd te worden.
Om ze te behouden én te versterken, formuleerde het Streeknetwerk
een visie 2017-2020 met vijf ambities. Die moeten ertoe bijdragen
dat Het Groene Woud zich op landschappelijk, cultureel, sociaal en
economisch vlak blijft ontwikkelen als meest gastvrije en gevarieerde
Nationaal Landschap van Nederland. Daarbij is de inzet nodig van
leden van Streeknetwerk Het Groene Woud en burgers, ondernemers,
maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, onderwijs,
overheden. Krachtenbundeling is het fundament onder alle ambities.
Hartelijk welkom in Het Groene Woud!
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Het Groene Woud is het Central Park van Midden-Brabant.
Met 7.500 hectare aaneengesloten natuurgebied,
beekdalen en leembossen, een bijzondere (cultuur)historie
en zeldzame flora en fauna maakt Het Groene Woud de
verwachtingen van een Nationaal Landschap meer dan waar.
Maar daarmee is Het Groene Woud niet ‘af’. Sterker nog:
Het Groene Woud heeft de ambitie de kernkwaliteiten van
het Nationaal Landschap verder te versterken en goed te
verbinden met de omliggende steden en streken.

De groene driehoek

Landschap, natuur en cultuur(historie) zijn tóp!
Dit zijn de ambities voor 2017-2020:
In Het Groene Woud willen we:
• processen en projecten stimuleren en faciliteren die biodiversiteit, cultuurhistorie, natuur,
landschap en de toegankelijkheid ervan bevorderen.
• een toename van agrarisch natuur- en waterbeheer.
• de belevingswaarde van het cultuurlandschap vergroten door herstel en beheer van
(cultuurhistorische) groenstructuren, een betere toegankelijkheid van bedrijven voor
burgers en behoud van koeien in de wei.
• nieuwe verdienmodellen ontwikkelen met de kernkwaliteiten als bron én doel.
• grondwater bufferen door peil-gestuurde drainage en het verhogen van het organisch
stofgehalte in de bodem.
• bedreigingen en kansen van infrastructurele bereikbaarheid en versnippering vroegtijdig
signaleren en aankaarten bij beleidsmakers.
• integrale gebiedsontwikkelingen stimuleren en faciliteren (denk aan Dommelvallei,
Zandleij en de boomkwekers N65).

De circulaire driehoek

n met g
a
a
g
m
O
nderin
a
r
e
v
t
klimaa oene Woud?
Gr
in Het e dan?
Ho

Circulaire economie vol inspiratie

Het Groene Woud wil dé circulaire driehoek van Nederland worden met oog voor
gezondheid, de woon- en leefomgeving, energie en grondstoffen, water, milieu,
klimaat, voedsel en mobiliteit. Als ‘cleantech-regio’ hebben we de taak om op z’n
minst de CO2-uitstoot te reduceren, zodat niets een schone toekomst in de weg staat.
Maar ‘circulair’ zijn, manifesteert zich op meer gebieden. Om ons economisch, sociaal-cultureel
en ecologisch te ontwikkelen, zullen mensen, producenten en gebruikers elkaar moeten ontmoeten.
Elkaar moeten inspireren om te innoveren. Zo zetten we ‘circulair denken’ om in ‘circulair doen’.
Dit zijn de ambities voor 2017-2020:
In Het Groene Woud willen we:
• processen en projecten stimuleren en faciliteren waarbij oplossingen worden bedacht om
water, energie, voedsel en biomassa circulair te maken.
• landbouwinitiatieven stimuleren en faciliteren, die economische ontwikkeling koppelen aan
een lagere impact, ruimtelijk en op het milieu.
• de bewustwording en toepassing van kennis bevorderen rond circulair handelen en kringlopen
sluiten in de contacten met burgers en ondernemers (van hun projectideeën tot de uitvoering
ervan).
• de gevolgen van klimaatverandering opvangen.
• een toename bevorderen van agrarisch natuurbeheer, streekproducten en andere vormen
van verbrede landbouw.
• het gebruik van alternatieve energiebronnen bevorderen en de lokale betrokkenheid
daarbij vergroten.
• vermindering en hergebruik van groenafval bevorderen en de ‘biomassa-kringloop’ sluiten
door een landschap te creëren met opbrengsten vanuit biomassa.
• de onderlinge dienstverlening stimuleren als alternatief voor materiële consumptie.
• vrijkomende agrarische bebouwing slopen of voorzien van een passende nieuwe bestemming,
bijvoorbeeld zorgconcepten.
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Mensen blijven langer gezond of worden
sneller beter in een groene en schone
leefomgeving. Liefst eentje waarin ze ook
zelf actief kunnen blijven, waarin ze sociale
contacten onderhouden en zich nuttig, nodig
en gewaardeerd voelen.
In combinatie met de toenemende vergrijzing
en een terugtredende overheid worden ‘gezondheid’, ‘gezond ouder worden’ en ‘hulp vragen in
de eigen omgeving’ steeds belangrijker. Ook in
Het Groene Woud, waar we ons richten op het
bevorderen en verbinden van vitale bewoners,
vitale gemeenschappen en vitaal groen.

De vitale driehoek

Een vitale omgeving is groen en sociaal
Dit zijn de ambities voor 2017-2020:
In Het Groene Woud willen we:
• processen en projecten stimuleren en faciliteren die de participatie
en samenwerking bevorderen tussen burgers, lokale gemeenschappen,
overheid, onderwijs, maatschappelijke partijen en ondernemers.
• bewustzijn creëren onder inwoners over hoe zij zelf hun welbevinden
kunnen verbeteren en acties faciliteren waarbij de inwoners hun
omgeving (de gemeenschap, de natuur en de techniek) inzetten.
• het eigenaar- en rentmeesterschap vergroten van alle betrokkenen
om de bron van hun gezondheid, de groene omgeving waarin mensen
elkaar helpen, te behouden en te versterken.

De Mozaïk driehoek
Stad en platteland: één nationaal
stadland-schap
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Het Groene Woud is met zijn drie grote steden Eindhoven, Tilburg en
’s-Hertogenbosch, tien gemeenten en grootse natuur op wereldschaal te zien
als één nationaal stadland-schap. Een gebied waarbij stad en platteland innig met
elkaar zijn verbonden en vloeiend in elkaar overlopen. Een eenheid als een mozaïek.
Dat levert een nieuwe dynamiek op met verrassende combinaties in beleving,
activiteiten en economie: er is natuur, er is cultuur en daardoor volop gelegenheid
om in dit stadland-schap te wandelen, te fietsen, een terrasje te pakken of een festival
te bezoeken. Dit alles maakt Het Groene Woud uiterst aantrekkelijk voor wonen,
werken en recreëren. Eén stadland-schap vraagt wel van de steden en het platteland,
dat ze zich samen verantwoordelijk voelen voor hun Nationaal Landschap.
Dat ze zich samen beschouwen als de ‘rentmeester’ van de binnentuin die zij delen:
Het Groene Woud.
Dit zijn de ambities voor 2017-2020:
In Het Groene Woud willen we:
• processen en projecten stimuleren en faciliteren, die de blik van Het Groene
Woud naar de stad verruimen en omgekeerd: dat de stad met een brede blik kijkt
naar Het Groene Woud. Het gaat daarbij om initiatieven rond klimaat, voedsel,
vrije tijd, gezondheid, bewegen en bereikbaarheid.
• bij alle drie de steden kleinere (meer of minder dynamische) stadland-schappen
creëren die fungeren als poort tussen stad en land.
• een ecologische verbinding en een fietsverbinding realiseren om elke stad.
• evenementen en belevenissen organiseren in de meer dynamische
stadland-schappen (ook met en voor jongeren).
• natuureducatie bevorderen met medewerking van stadsboerderijen en
bezoekerscentra.

