
 
Uitvoeringsprogramma 2017 – 2020, 
de ambities

Nationaal Landschap 
Het Groene Woud
                           ...Gastvrij met karakter

Karakteristiek landschap, 
gevarieerde natuur,
bourgondische gezelligheid

Stad en land, innig verbonden 

 

Nationaal Landschap Het Groene Woud
in de stedendriehoek Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch
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Lees het projectenportfolio
Aan dit ambitie-document over het uitvoeringsprogramma 2017-2020 heeft Nationaal Landschap Het Groene Woud 
een projectenportfolio 2017 verbonden. Hierin staan de projecten die in 2017 in voorbereiding en in uitvoering zijn, 
voortkomend uit de streek of ontwikkeld door Het Groene Woud zelf. Tot en met 2020 publiceert Het Groene Woud 
elk jaar een geactualiseerd uitvoeringsprogramma met een korte terugblik op wat is bereikt en een vooruitblik op de 
projecten die in het nieuwe jaar op stapel staan.
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Ik zit op een bankje op de oprijlaan van Kasteel Nemelaer in Haaren. 
Het is nog vroeg en de zon is net op. Ik ben me ervan bewust welk een 
voorrecht het is om zo te kunnen en mogen genieten van de pracht en 
de morgenrust in deze zo karakteristieke omgeving.

 Ik heb dit plekje bewust gekozen omdat ik weet dat ook hier 
Het Groene Woud is ‘ontstaan’, midden in én mede bedacht door 
‘het Brabantse landschap’. Dan zie ik dé twee ‘founding fathers’ van 
Het Groene Woud’ – ik mag ze als Groene Woudloper Ger en Jan 
noemen – op mij afkomen. “Hé Groene Woudloper, wat brengt jou 
zo vroeg al hier?” Ik kijk wat verbaasd en zeg: “Ik probeer me voor te 
stellen of Het Groene Woud (geworden) is wat er zo’n 20 jaar geleden 
mee bedoeld en voor bedacht is. En wat er de komende decennia moet 
gebeuren om dit unieke Nationaal Landschap in stand te houden, te 
verstevigen en nog aantrekkelijker te maken. Ik wil over 20 jaar nog 
volop van Het Groene Woud kunnen genieten.” Ger en Jan kijken el-
kaar verrast aan en Ger zegt: “Maar dat is geweldig! Ook wij zijn druk 
bezig met vragen zoals: wat zijn de ambities van en in Het Groene 
Woud, hoe beschermen wij het karakteristieke landschap, de prachtige 
natuur en het vele erfgoed? Hoe combineren we dat met bedrijvigheid 
en hoe houden wij de gastvrijheid en gezelligheid vast?”

“En”, vult Jan aan, “er moet nog meer energie worden gestoken in en 
gewerkt worden aan de verbetering van de stad-landverbinding met 
Eindhoven, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch .Ook de samenwerking met 
de omliggende gebieden van onze prachtige ‘binnentuin’, het ‘Central 
Park’  van Brabant, zoals de Loonse en Drunense Duinen, Agrifood 
Capital en Regio Hart van Brabant verdient meer aandacht. Het 
Groene Woud is immers geen eiland in het Brabantse landschap.”

“Dat is nou precies waar ik naar zocht”, reageer ik enthousiast. “En 
weten jullie dan ook wat Het Groene Woud gaat doen in de komende 
jaren aan projecten die samen met overheden, bedrijven en maat-
schappelijke organisaties worden opgepakt en uitgevoerd?” “Zeker”, 
antwoorden de founding fathers. “Je zou kunnen zeggen dat juist 
daaruit de vitaliteit van en de dynamiek in Het Groene Woud blijkt. 
En vergeet vooral niet het vele werk wat bewoners, ondernemers en 
vrijwilligers in Het Groene Woud allemaal doen. Juist van hen komen 
initiatieven voor allerlei projecten en ze voeren ze dikwijls ook nog zelf 
uit!” Wij komen met z’n drieën tot de conclusie dat Nationaal Land-
schap Het Groene Woud met recht een gastvrij landschap met een 
uniek karakter genoemd wordt, dat alle ‘ondersteuning’ nodig heeft 
én verdient om versterkt en in stand gehouden te worden!

De Groene Woudloper

Op een bankje, ergens in 
Het Groene Woud

De Groene Woudloper    
 
Nationaal Landschap Het Groene Woud, 
karakteristiek, gevarieerd en gastvrij
Stad en land, ze horen bij elkaar
Groen, en met een sterke economie
Gebied van rust én gastvrijheid  

Onze kernwaarden   
Het Groene Woud, groen in ál zijn facetten
Het Groene Woud, een mozaïek van steden 
en dorpen 

Onze ambities voor 2017-2020
Ambitie 1: een sterke, circulaire economie
Ambitie 2: onze meerwaarde is gastvrijheid
Ambitie 3: vitaal, groen en sociaal

Oog voor het landschap, 
hart voor de mens  

Overzicht uitvoeringsprogramma 
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Strategisch verbinden 
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Het Groene Woud telt 7.500 ha aaneengesloten natuurgebied, 
een kleinschalig cultuurlandschap met grote historische 
waarde, beekdalen, leembossen, een unieke  biodiversiteit 
en mooie dorpskernen. Het is een groen gebied, waar vanaf 
eind 2016 zelfs het edelhert terugkeert. Het Groene Woud 
is ook onlosmakelijk verbonden met de steden Eindhoven, 
’s-Hertogenbosch en Tilburg. Nergens anders in Nederland 
staan stadbewoners in zo’n korte tijd in een prachtig groen 
buitengebied. Het landschap fungeert dan ook als binnentuin 
van deze drie steden. 

Het Groene Woud is groen, maar het is ook een gebied met een 
sterke economie. De Coöperatie Het Groene Woud, waarin tal 
van ondernemers verenigd zijn, vormt een goede afspiegeling 
van de economische kracht en bedrijvigheid. Ondernemers 
bedenken steeds weer nieuwe concepten en arrangementen om 
Het Groene Woud te ontwikkelen, aantrekkelijk te maken en te 
verduurzamen. 

Veel mensen genieten graag van de buitenlucht. Logisch, 
want de mens is gemaakt om buiten te zijn. Daglicht helpt 
energiek te zijn, buitenlucht bevordert de mentale gesteldheid 
en de fysieke weerstand. Kortom: ‘buiten zijn’ doet goed. Het 
Groene Woud biedt dit ruimschoots met goede verbindingen 
en infrastructuur om te sporten, te wandelen en te fietsen. 
Er komen inmiddels ook zorgconcepten van de grond, juist 
vanwege de rust die dit Nationaal Landschap biedt. Het Groene 
Woud is bovendien gastvrij. Het Bourgondische hart klopt 
sterker dan ooit, waardoor inwoners van de steden, de dorpen 
en toeristen uit binnen- en buitenland zich overal en altijd 
welkom voelen in Nationaal Landschap Het Groene Woud.
 

Stad en land, 
ze horen bij elkaar

Groen, en met een 
sterke economie

Gebied van rust én 
gastvrijheid

Nationaal Landschap 
Het Groene Woud, 
karakteristiek, 
gevarieerd en gastvrij

In Het Groene Woud zijn landschap, natuur, cultuurhistorie en gastvrijheid 
innig met elkaar verbonden. Iedereen voelt zich welkom in dit bijzondere 
Brabantse Nationaal Landschap. Hier valt van alles te ontdekken, te beleven, 
te genieten en te bewonderen. Daarvoor leveren overheden, bedrijven en 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers grote inspanningen. 
Zij geven samen vorm aan het karakter, de variatie en gastvrijheid van Het 
Groene Woud en zorgen ervoor dat het gebied zich blijft ontwikkelen.

Concrete uitwerking van de visie
In de visie 2011-2025 van Het Groene Woud draait het om relaties versterken, 
om ondernemerschap, om een bijzonder en gevarieerd natuur-, beken- en 
cultuurlandschap en om de beleving van de bezoeker. Aandacht voor deze 
facetten leidt tot de kwaliteitsimpuls waar Het Groene Woud naar streeft. 
Daarnaast hebben aantrekkelijke stad-landverbindingen prioriteit. Deze 
resulteren in een grotere bekendheid van Het Groene Woud onder stedelingen 
en een nauwe betrokkenheid van steden bij het Nationaal Landschap.

In dit uitvoeringsprogramma komen al deze aspecten samen. Daarmee geeft 
dit programma vorm aan de identiteit van Het Groene Woud.
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Het Groene Woud is een gemêleerd landschap, weelderig groen met iconisch erfgoed dat 
Het Groene Woud ‘gezicht’ geeft. Dat willen we graag zo houden. Daarom richten we ons 
op bevordering van de biodiversiteit en meer agrarisch natuur- en waterbeheer. We kijken 
naar belevingswaarde,  integrale gebiedsontwikkeling en verbindingen met de steden en 
netwerken om ons heen, waarbij we onze pijlen onder meer richten op het realiseren en in 
stand houden van erfgoed, (cultuurhistorische) groenstructuren, compleet met ‘koeien in 
de wei’. 

Goed voor de mens
Dit landschap met zijn natuur, water en erfgoed is onlosmakelijk verbonden met 
‘gezondheid’. Het Groene Woud biedt met zijn groene platteland, betrokken gemeenschap 
en mooie cultuurlandschap volop kansen om de vitaliteit te stimuleren. Daarvoor moet 
Het Groene Woud vanuit alle windrichtingen goed toegankelijk zijn. Het zorgt ervoor dat 
mensen zich welkom voelen. Zich híer kunnen koesteren in rust en ruimte en dáár uitge-
daagd worden tot gezonde inspanning, op alle momenten van het jaar.

Grote kracht van Nationaal Landschap Het Groene Woud is de combinatie van drie grote 
steden, tien gemeenten en hun dorpen en grootse natuur. Deze drie-eenheid zorgt voor 
één nationaal stad-landschap. Een gebied waarbij stad en platteland innig met elkaar zijn 
verbonden en vloeiend in elkaar overlopen. Een eenheid als een mozaïek. 

Dynamiek om te koesteren
Dat levert dynamiek op met verrassende combinaties in beleving, activiteiten en economie: 
er is natuur, cultuur en volop gelegenheid om dit stad-landschap te bereiken via goede 
verbindingen voor wandelen, fietsen en sporten. Het maakt Het Groene Woud een aangena-
me bestemming om er een terrasje te pakken of er een activiteit of festival te bezoeken, er 
te wonen of er een bedrijf te vestigen. Dat vraagt van de steden en het platteland wel, dat 
ze zich samen beschouwen als de ‘rentmeester’ van de binnentuin die zij delen: Nationaal 
Landschap Het Groene Woud. 

Naadloze overgang van stad naar land
Naadloze verbindingen tussen stad en achterland hebben in Het Groene Woud prioriteit. 
Deze overgangen leiden ertoe dat ‘groen’, wonen, werken en recreëren hier samensmelten. 
Op dit vlak zijn al veel unieke initiatieven van de grond gekomen zoals De Groene Corridor, 
Vorstelijk Landschap en Landschapspark Pauwels. Alle drie verbinden zij, nadrukkelijk 
fysiek, stad en land met elkaar. Ook de B5-deal met het Groen Ontwikkelfonds, de Green-
deal Flora en Fauna en de Health Deal zijn veelbelovende ontwikkelingen waar Het Groene 
Woud graag aan bijdraagt.

Kernwaarde 1: 
Het Groene Woud, groen in ál zijn 
facetten

Kernwaarde 2: 
Het Groene Woud, een mozaïek 
van steden en dorpen

Onze kernwaarden.
We koesteren ze, 
we versterken ze

Nationaal Landschap Het Groene Woud streeft naar toekomstbestendigheid. 
We willen het gebied op alle fronten versterken, zodat toekomstige generaties 
kunnen profiteren van alles wat het landschap te bieden heeft: een groen, 
economisch gezond en gastvrij stad-landschap.  

Van 2017 tot en met 2020 gaan we met talrijke projecten aan de slag, 
waarmee we onze kernwaarden verder versterken en nog meer glans geven.  
Daarvoor formuleerden we drie ambities, die duurzaam invulling geven aan 
de kernwaarden. Ze versterken tevens de identiteit van Het Groene Woud. 

Samenwerken met iedereen om ons heen
Kenmerkend is, dat we nauw samenwerken met burgers, bedrijven, organisaties, 
onderwijs en overheden. We kijken bovendien verder dan alleen ons eigen 
Nationaal Landschap en zoeken nadrukkelijk de verbinding met omringende 
streken zoals De Kempen, De Maashorst, De Loonse en Drunense Duinen en 
de Maasuiterwaarden. 

76

D
e 

G
ro

en
e 

Co
rr

id
or

, E
in

dh
ov

en



Nationaal 
Landschap Het 
Groene Woud, 
economisch, 
groen en sociaal 
in balans.

Om de kernwaarden van Nationaal Landschap Het Groene Woud te behouden én te versterken, 
formuleerden we drie ambities. Die moeten van 2017 – 2020 leiden tot initiatieven waarmee we 
de economie stimuleren, de gastvrijheid bevorderen en dit unieke Nationaal Landschap op de 
kaart zetten als een gebied, waar gezondheid en vitaliteit in één adem genoemd worden met 
Het Groene Woud. 
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Het Groene Woud wil een van de circulaire landschapsregio’s 
van Nederland worden met oog voor natuur, recreatie en 
economie, klimaat, energie en biomassa. Het zijn belangrijke 
pijlers van onze identiteit. De landbouw is daarbij een onmis-
bare sector: we willen de expertise van boeren en tuinders 
onder meer benutten om het klimaatprobleem en energie-
vraagstukken aan te pakken én een gezonde bodem te creëren. 
Daarnaast is het van belang dat we de landbouw zelf verder 
verduurzamen. ‘Circulair’ zijn, manifesteert zich op nog veel 
meer gebieden. We willen ons economisch, sociaal-cultureel en 
ecologisch ontwikkelen, innovatieve productieketens sluiten en 
nieuwe verdienmodellen optuigen. Daarvoor moeten mensen, 
producenten en gebruikers elkaar meer dan ooit gaan inspire-
ren. Zo gaan we van ‘circulair denken’ naar ‘circulair doen’ en 
nodigen we ook particuliere partijen uit om mee te doen.

Het Groene Woud wil meerwaarde bieden in gastvrijheid. 
Onze schaalgrootte en unieke afwisseling van natuur, cultuur 
en vermaak biedt daarvoor de perfecte omstandigheden. 
Er gebeurt al veel. De uitdaging is om het aanbod beter en in 
samenhang met elkaar te communiceren. Om ondernemers 
te inspireren tot het samen ontwikkelen van nieuwe arrange-
menten. En om inkomsten te genereren die tevens ten goede 
komen aan de instandhouding van Het Groene Woud.

We ‘verpakken’ die gastvrijheid in een breed toegepast 
gastvrijheidsconcept dat door iedereen in Het Groene Woud 
wordt uitgedragen. Daarmee ontvangen we elke bezoeker, elke 
toerist, elke (stad)bewoner in de regio op dezelfde hartelijke, 
gastvrije manier. Op z’n ‘Groene Wouds’ zogezegd.

Onze ambities 
voor 2017-2020

Het Groene Woud koesteren, versterken en in stand houden. Dat vraagt 
wat van de inzet van ons allemaal, willen we de economie hier toekomstbe-
stendig laten floreren, het landschap blijvend versterken en mensen graag 
in het gebied laten vertoeven. De economische, groene en sociale kracht 
bevorderen, dat is ons fundament waarop we verder bouwen. 

Het Groene Woud gaat daarin graag voorop en formuleerde drie ambities 
waar we de komende jaren voor gáán. In het uitvoeringsplan 2017-2020 
staan de initiatieven waarmee we ze concreet gestalte willen geven. 

Ambitie 1: 
Het Groene Woud heeft 
een sterke, circulaire 
economie

Ambitie 2: 
Onze grote meerwaarde 
is onze gastvrijheid
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De komende jaren willen we de kwaliteiten van Het Groene Woud – rust, ruimte, natuur en cultuur – meer dan 
ooit verbinden aan gezondheid, vitaliteit en welzijn. Daarvoor moet de ‘beleving’ in het gebied goed zijn. De 
kleinschaligheid van het landschap – met dank aan de grote variatie aan boeren die veel gronden in bezit hebben 
– koesteren we. Maar er is meer: we stimuleren de productie van gezond voedsel, bevorderen ‘bewegen in de 
buitenlucht’ (fiets- en wandelroutes, ruiterpaden), faciliteren burgerparticipatie en helpen mee bewustzijn te 
creëren onder inwoners om hun omgeving te verbeteren. We willen een Nationaal Landschap zijn, waar inwoners 
binding hebben met elkaar en elkaar bij hulpvragen weten te vinden. 

Ambitie 3: 
Het Groene Woud is vitaal, groen en sociaal

1312

K
er

kh
ov

en
se

 m
ol

en
, O

is
te

rw
ijk



Uitvoeringsprogramma 2017-2020: 

Verbindend 
creëren, 
samen 
realiseren

Uitvoeringsprogramma 2017-2020:

Het Groene Woud verzilvert al jaren de kansen die 
zich voordoen in het Nationaal Landschap; onze 
inspanningen op Europees, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau werpen zichtbare vruchten af. Daarbij 
gaat het vaak om projecten van derden, waarbij we 
ideeën en initiatieven verder helpen en tot uitvoering 
brengen. In ons uitvoeringsprogramma 2017-2020 
gaat het daarnaast om projecten die we, samen 
met partners, zelf ontwikkelen en coördineren. 
Bij sommige projecten is een financiële bijdrage 
nodig, bij andere kan de bijdrage ook bestaan uit 
het beschikbaar stellen van mensuren.

Aan de basis: verbinding
Het uitvoeringsprogramma 2017-2020 van Nationaal 
Landschap Het Groene Woud kenmerkt zich door 
initiatieven in duurzaam ondernemen, duurzaam 
gebruik van de natuur en optimale leefbaarheid voor 
de mens. Aan de basis ligt verbinding: de samen-
werking met en tussen overheden, ondernemers, 
onderwijs (basisscholen, mbo- en hbo-instellingen 
en universiteiten) en organisaties. En laten we ‘de 
burger’ niet vergeten. Want de ervaringen leren, 
dat inwoners van Het Groene Woud onmiskenbaar 
bijdragen aan de realisatie van projecten die dit 
Nationaal Landschap gezicht geven.  

Innoveren doen we samen
Uit de hoeveelheid initiatieven die van 2017-2020 
op het programma staan, blijkt dat Het Groene Woud 
vol dynamiek is en zich nauw verbonden voelt met 
de ons omringende, energieke samenleving. Het 
uitvoeringsprogramma biedt een mooie balans 
tussen ‘bescherming voor de toekomst van het 
natuurlijk kapitaal’ en ‘het behalen van economisch 
en maatschappelijk voordeel’. De projecten leveren 
economische kracht, expertise en draagvlak op, 
verantwoord en nauw aansluitend bij provinciaal, 
regionaal en lokaal beleid. Met oog voor de kern-
waarden van Het Groene Woud en met hart voor de 
mensen die er wonen, werken, leren, ondernemen 
of willen verblijven. 

Oog voor het landschap, 
hart voor de mens
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ambitie

Nationaal Landschap
natuur
water
landschap
erfgoed

circulaire driehoek
klimaatadaptatie
natuur en economie
energie

vitale driehoek

gastvrije driehoek

ambitie

Nationaal Landschap
natuur
water
landschap

erfgoed
circulaire driehoek
klimaatadaptatie

natuur en economie

energie
vitale driehoek

gastvrije driehoek

project

uvp EVZ´s en NNB
Beekdalpassages A58

inventarisatie en doorontwikkeling VAB´s

Energietransitie

Gezond bewegenplan
Gezond voedselplan
Iedereen doet mee

project

Uitvoeringsprogramma Bijengezondheid 

Natuur- en cultuurlandschap (inter)nationaal 
op de kaart

Mozaïek Dommelvallei
Klimaatadaptatie - Stimuleren, verbinden, faciliteren
Carbon Valley

Agroforestry

De natuurlijke kracht van Het Groene Woud

Groene slimme specialisatie (Interreg)
ECCO - progr. management Noord-Brabant (Interreg)

Het Groene Woud-loket in ondernemend netwerk
Maatschappelijk Rendement meting
Dementievriendelijke streek
Ander geld (Interreg)
You(th) challenge

UVP Gastvrijheid - programmamanagement
UVP Gastvrijheidsontwikkeling
Promotie
Van beleving naar business

trekker

Het Groene Woud
Brabants Landschap

Stichting Behoud Monumenten Brabant

Het Groene Woud, Vereniging Energie Coöperaties 
(VEC)

Het Groene Woud
Het Groene Woud
Het Groene Woud

trekker

Het Groene Woud

samenwerkingsverband Van Gogh National Park

Stuurgroep manifestpartners
Het Groene Woud 
Duinboeren, LBI

Duinboeren, LBI

BiomimicryNL

Het Groene Woud
provincie

Het Groene Woud
Stichting ZET
Nature Assisted Health Foundation (NAHF)
Social Trade Organisation (STRO)
Het Groene Woud

Het Groene Woud
Het Groene Woud, ondernemers
Het Groene Woud
ondernemers

looptijd

2017
2017

2017

2017

2017
2017
2017

looptijd

2017-2018

2017

2017-2020
2017-2020
2017-2018

2017-2018

2017-2020

2017-2019
2017-2019

2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020

2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020

kosten

€ 30.000,-
€ 15.000,-

€ 30.000,-

€ 30.000,-

€ 74.000,-
€ 217.000,-

€ 25.000,-

€ 421.000,-

kosten

€ 12.620,-

€ 285.000,-

€ 54.129.580,-
€ 120.000,-
€ 629.000,-

€ 670.000,-

€ 370.000,-

€ 206.250,-
€ 228.000,-

€ 2.000.000,- 
€ 29.000,-

€ 246.000,-
€ 121.440,-
€ 177.600,-

€ 304.000,-
€ 493.400,-
€ 572.000,-

€ 60.000,-

€ 60.653.890,-

(beoogde) financiers

provincie , Agrifood Capital
Brabants Landschap, provincie

St. Behoud Monumenten Brabant, St. Brabantse Boerderij, eigenaren, 
provincie, Agrifood Capital

gemeenten, provincie , bedrijven, LEC

ondernemers, gemeenten, provincie
ondernemers, gemeenten, provincie, onderwijs, Agrifood Capital
provincie, gemeenten, ZET

(beoogde) financiers

provincie (reeds beschikt), particulieren

EZ, BL, NM, provincie, gemeenten, IVN, particulieren, Agrifood Capital

manifestpartners, provincie
gemeenten, waterschappen, TBO’s, grondeigenaren, ZLTO, IVN
Waterschappen, terreinbeheerders, LIB, provincie, grondeigenaren, 
Van Iersel Compost, Agrifood Capital
gemeenten, terreinbeheerders, LIB, provincie, veehouders, boomtelers, ZLTO,
Agrifood Capital
ondernemers, onderwijs, St. Biomimicry NL, provincie, Agrifood Capital
Interreg, gemeenten, provincie, kennisinstellingen
Interreg, provincie, Agrifood Capital
leden, provincie, opdachtgevers, partners, Agrifood Capital

provincie, gemeenten, ZET
EZ, IVN, NAHF, ZET, ondernemers, zorginstellingen, onderwijs, provincie, 
Agrifood Capital
Rabobank, STRO, ondernemers, gemeenten, provincie
onderwijs, ondernemers, ZET, Rabobank, opbrengsten, provincie

gemeenten, provincie
ondernemers, gemeenten, KHN, Visit|Brabant, (zorg)instellingen, ZET, TBO’s
gemeenten, provincie, IVN, Visit|Brabant
ondernemers, TBO’s, ZET, provincie

Projecten in voorbereiding 2017

Projecten in uitvoering 2017



Het Groene Woud, proactief en dienstbaarStrategisch verbinden

Achter de schermen is het de uitvoeringsorganisatie die met veel daadkracht zelf projecten ontwikkelt, 
coördineert en aanjaagt. We vervullen daarmee een proactieve rol. Het gaat daarbij met name om integrale 
en regionale programma’s die we ontwikkelen, opzetten en uitvoeren. Maar er is ook ruimte voor nieuwe 
kleinschalige initiatieven. Die vinden we net zo waardevol. Deze mix van ‘groot en klein’ laat een dynamische 
projectenmachine ontstaan die goed is voor het Nationaal Landschap.

Wat we ook doen: ten dienste staan van anderen die met goede initiatieven komen. We stimuleren 
ontmoetingen, faciliteren overleggen en partners en wijzen bewoners en alle andere partijen de weg als het 
gaat om innovatie, educatie en ondernemerschap in Het Groene Woud. Dit alles gebeurt via het ‘Het Groene 
Woud-loket’, waar initiatiefnemers terecht kunnen om hun ideeën en plannen verder te brengen. Verder houdt 
de uitvoeringsorganisatie zich bezig met promotie, het vormgeven van ‘gastvrijheid’ en het onderhouden van 
contacten met het netwerk. 

Samen verantwoordelijk
Het Groene Woud is een professionele, dienstbare organisatie, die kan bogen op een trotse en actieve inner 
circle. In de ambtelijk-bestuurlijke wereld heeft Het Groene Woud naam opgebouwd. Om de profilering ook 
daarbuiten aan te scherpen, startten we in 2016 met een promotiecampagne. Deze is niet alleen gericht op 
het ontwikkelen van een helder profiel en het vergroten van de naamsbekendheid, maar ook op het nauwer 
samenwerken op bestuurlijk niveau met MKB, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Ook het 
stroomlijnen van samenhang en het stimuleren van kennis- en expertise-uitwisseling tussen projecten en 
initiatieven heeft de nadrukkelijke aandacht. 

Governance
Voor de nabije toekomst is meer eenvoud, meer efficiency en meer transparantie van groot belang. Daarom 
overweegt Het Groene Woud een nieuwe rechtsvorm, waarbij we tevens minder overheidsafhankelijk zijn. 
De denkrichting gaat uit naar de oprichting van een Gebiedscoöperatie met een onafhankelijk bestuur, een 
toezichthouder, themagroepen en een uitvoeringsorganisatie. Partijen uit Nationaal Landschap Het Groene 
Woud kunnen partner of lid worden van deze coöperatie.  Een projectenadviescommissie beoordeelt projecten, 
het Streekfonds buigt zich over de financiering. Ook voor de uitvoeringsorganisatie zelf willen we een 
moderne vorm van financiering en bedrijfsvoering ontwikkelen. Eind 2016 wordt besloten hoe Nationaal 
Landschap Het Groene Woud zijn governance-model inricht.

Nationaal Landschap Het Groene Woud is een ‘strategisch verbinder’, omdat we om ons heen veel 
kansen zien. Daarom stemmen we plannen af met onze ‘buren’, zoals Regio Hart van Brabant/
Vitaal Leisure Landschap, Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen, Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat, MRE/Brainport en Agrifood Capital. Samenwerken betekent dat we pro-
gramma’s delen om onze kernwaarden en ambities naadloos te laten aansluiten bij elkaar. Maar 
ook om ze te koppelen aan ontwikkelingen om ons heen. Verbinden doen we ook fysiek, door op 
strategisch niveau samen te werken met de steden. Daarmee geven we op hoog niveau vorm aan 
de belangrijke stad-landverbinding.

Samenwerken met de buren
Samenwerken met de buren doen we volop: 
- We leggen de plannen van Agrifood Capital en Het Groene Woud naast elkaar omdat Agrifood   
 Capital graag gebruik maakt van de uitvoeringskracht van Het Groene Woud. Verder zal het  
 uitvoeringsprogramma van Het Groene Woud aan het Regiofonds van Agrifood Capital worden 
 voorgelegd ter medefinanciering. Ook laten we met Agrifood Capital het project ‘Mozaïek 
 Dommelvallei’ van de grond komen.
-  Met de Loonse en Drunense Duinen, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, Agrifood 
 Capital,  Hart van Brabant en Natuurmonumenten streven we naar de totstandkoming van het 
 Van Gogh National Park. Daarmee doen we mee aan de verkiezing ‘Mooiste natuurgebied van 
 Nederland’ van het ministerie van Economische Zaken. We hopen er het predicaat ‘Nationaal 
 Park van Wereldklasse’ mee binnen te halen.
-  Het Groene Woud werkt, waar nodig en nuttig, op projectbasis samen met De Kempen. 
-  Via Mozaïek Dommelvallei werkt Het Groene Woud samen met Groote Heide/Boven-Dommel 
 (ten zuiden van Eindhoven).

Samenwerken met bedrijven en onderwijs
Het Groene Woud werkt niet alleen samen met overheden en buurnetwerken. Grote kracht is 
juist dat er ook wordt samengewerkt met bijvoorbeeld bedrijven en onderwijsinstellingen. Dit 
zijn waardevolle partners waarmee we onder meer projecten ontwikkelen en gezamenlijk diensten 
aanbieden. Verder kunnen bedrijven en organisaties lid worden van ondernemerscoöperatie Het 
Groene Woud. Daarnaast hebben de directies van vooraanstaande, grote ondernemingen in Het 
Groene Woud zich verenigd tot een club van inspirators om ook vanuit die hoek goede ideeën te 
laten ontstaan die het Nationaal Landschap ten goede komen. 

Het Groene Woud ís het Nationaal Landschap. Vóór de schermen is eenvoud 
troef:  “Dit is wat Het Groene Woud is” en “Dit is wat Het Groene Woud doet”. 
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Een nieuw governance-model omvat ook de ontwikkeling van 
een nieuw verdienmodel, dat er in 2020 toe moet leiden dat 
Het Groene Woud minder afhankelijk is van de overheid en 
meer gelden uit de markt haalt. Want geld is en blijft nodig, 
voor de processen en voor de projecten.

Exploitatie
Het netwerk en de uitvoeringsorganisatie willen faciliterende 
diensten aan de streek blijven bieden. Daarvoor is procesgeld 
nodig. Dit geld komt van leden en van betaalde diensten aan de 
leden. Verder zijn er inkomsten uit projecten die in Het Groene 
Woud worden ontwikkeld (binnen Europese programma’s) 
of hier in opdracht worden uitgevoerd (zoals het voeren van 
programmamanagement, namens een groep belanghebbenden). 

Uitvoering
Er is ook projectengeld nodig om uitvoering te geven aan de 
ambities van Het Groene Woud. Naast de initiatieven uit dit 
uitvoeringsplan adviseren we andere initiatiefnemers ook 
over subsidies, fondsen of mogelijkheden voor crowdfunding. 
We dragen ook zelf bij. Het Streekfonds is en blijft daarvoor 
een onontbeerlijk hulpmiddel. We zijn op zoek naar nieuwe 
manieren om het Streekfonds te vullen en onderzoeken de 
mogelijkheden van het aangaan van overeenkomsten met 
dienstenpartners. Verder stimuleren en ontwikkelen we 
nieuwe verdienmodellen binnen projecten met afroming aan 
het Streekfonds, doen we aan merchandising (onder meer via 
de webshop van Het Groene Woud) en richten we ons op het 
behouden en werven van donateurs. Met een percentage van 
de inkomsten draagt het Streekfonds bij aan de exploitatie.

Financiering 
van projecten

2120

B
os

sc
he

 B
ro

ek
, ‘

s-
H

er
to

ge
nb

os
ch

Communitybuilding
Binnen Nationaal Landschap Het Groene Woud heeft de grote focus op communitybuilding en het vergroten van het netwerk 
succes opgeleverd. Veel inwoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere organisaties participeren op een of andere 
manier in Het Groene Woud. De komende vier jaar blijft Het Groene Woud resultaten belichten, ontmoetingen organiseren, 
mensen bij elkaar brengen, nieuwe partners benaderen en betrekken, nieuwe partijen uit nieuwe aandachtsgebieden laten 
participeren en inwoners van de steden nauwer betrekken. We gaan de sterke gemeenschap van Het Groene Woud nóg sterker 
maken. Nóg steviger en breder verbinden met het Nationaal Landschap en de organisatie van Het Groene Woud. 

Promotie
Het Groene Woud richt zich tevens op het promoten van het Nationaal Landschap als ‘het meest gastvrije en gevarieerde 
Nationale Landschap van Nederland, van iedereen, voor iedereen. Gewoon bij jou om de hoek!’ Aan deze positionering is 
ook een kernboodschap verbonden:

Nationaal Landschap Het Groene Woud, gewoon bij jou om de hoek!
In Nationaal Landschap Het Groene Woud, in de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg, lopen stad en 
land naadloos in elkaar over. Het Groene Woud is van iedereen en voor iedereen dankzij de samenwerking tussen overheden, 
het bedrijfsleven, organisaties en burgers. Door hun initiatieven en betrokkenheid valt er te ontdekken, te beleven, te 
bewonderen en te genieten van karakteristiek landschap, bijzondere natuur en Bourgondische gastvrijheid. Het Groene Woud 
is dynamisch, verrassend en dichtbij: gewoon bij jou om de hoek.  

Doel van de promotie: mensen stimuleren hun vrije tijd door te brengen in Het Groene Woud waardoor de regionale 
economie sterker wordt. De groeiende community vormt de basis:  communitybuilding leidt tot meer en betere projecten, 
tot meer organisaties en bedrijven die zich bij Het Groene Woud aansluiten, tot meer ambassadeurs en tot een beter aanbod 
van producten en diensten. Betrokken bedrijven, organisaties en inwoners worden daarbij ingezet als ambassadeurs van 
Het Groene Woud (en Brabant). 

‘Van iedereen, voor iedereen’
Het onlangs ontwikkelde promotieplan omvat onder meer een goede samenwerking en afstemming met Visit Brabant en 
de gemeenten van Het Groene Woud. De uitvoering van het promotieplan is onderdeel van het Gastvrijheidsprogramma, 
dat deel uitmaakt van het uitvoeringsprogramma 2017-2020. Communitybuilding is ingebed in het project over het ‘Het 
Groene Woud-loket’ dat eveneens onderdeel is van het uitvoeringsprogramma 2017-2020. 

Communicatiestrategie



Het uitvoeringsprogramma 2017-2020 laat projecten en initiatieven 
zien die onomstotelijk aantonen hoe groot de gedrevenheid is om de 
ambities van Het Groene Woud de komende jaren vorm te geven in de 
ons omringende dynamische wereld.

Flexibiliteit troef
De ambities bieden continuïteit, het projectenportfolio geeft ons de 
nodige flexibiliteit. Want we gaan – en willen – nu nog niet precies 
vastleggen wat we over vier jaar gaan doen. Daarom verschijnt tussen 
nu en 2020 elk jaar een nieuw projectenportfolio van Het Groene 
Woud. Daarin publiceren we de projecten waarmee we in het nieuwe 
jaar van start gaan. 

Projectenportfolio 2017
Voor 2017 zijn de initiatieven klip-en-klaar. In het projectenportfolio 
2017 leest u welke projecten we met uw hulp willen voorbereiden en 
uitvoeren. 

Status projecten
De projecten die we in 2017 in uitvoering nemen, vormen een samen-
vatting van een onderliggend projectvoorstel. Van alle projecten is 
duidelijk welke investeringen ermee gepaard gaan. Voor sommige 
projecten is de (co)financiering nog niet volledig rond, al zijn de 
beoogde financiers wel in beeld gebracht. Verder houden we oog voor 
de resultaten door de voortgang te meten.

Uitvoeringsprogramma 
2017 – 2020, 
flexibiliteit is troef
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‘Nationaal Landschap Het Groene Woud, Gastvrij met karakter 
Uitvoeringsprogramma 2017 – 2020, de ambities’ is een uitgave 
van Het Groene Woud.

Concept:
Strategische werkgroep Het Groene Woud
in samenwerking met regionale partners. 

Tekst, vormgeving en realisatie:
Communicatieteam Het Groene Woud

Fotografie:
Kees Beekmans Fotografie

September 2016

Colofon



 

In Nationaal Landschap Het Groene Woud, in de stedendriehoek 
’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg, lopen stad en land naadloos in 
elkaar over. Het Groene Woud is van iedereen en voor iedereen dankzij 
de samenwerking tussen overheden, het bedrijfsleven, organisaties en 
burgers. Door hun initiatieven en betrokkenheid valt er te ontdekken, 
te beleven, te bewonderen en te genieten van karakteristiek landschap, 
bijzondere natuur en Bourgondische gastvrijheid. Het Groene Woud is 
dynamisch, verrassend en dichtbij: gewoon bij jou om de hoek.  
 

Nationaal Landschap Het Groene Woud, 
gewoon bij jou om de hoek!

www.hetgroenewoud.com


