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De rol van Het Groene Woud
Het Groene Woud zet van 2017 tot en met 2020 alles op alles om 
de natuur, het landschap en de cultuurhistorie van het gebied te 
behouden, te versterken en door te geven aan de volgende generatie. 
We formuleerden twee kernwaarden die in alles wat we gaan doen, 
leidend zijn:

• Het Groene Woud is groen in ál zijn facetten
• Het Groene Woud als mozaïek van steden en dorpen.

Met onze drie ambities geven we daaraan invulling: we willen 
toe naar een sterke, circulaire economie, we willen meerwaarde 
creëren in gastvrijheid en we willen een landschap zijn dat vitaal, 
groen en sociaal is. Daarvoor ontwikkelen we projecten die bijdragen 
aan bevordering van de belevingswaarde en de gezondheid, aan 
landbouw, natuur- en waterbeheer, infrastructuur en aan verbeterde 
toegankelijkheid. De relatie ‘stad en land’ staat daarbij continu op 
ons netvlies gebrand. 

Projecten zorgen voor synergie
In dit projectenportfolio – dat onderdeel is van het ambitiedocument 
over het uitvoeringsprogramma 2017-2020 – staan de initiatieven 
die we in 2017 voorbereiden, starten of in uitvoering nemen. Het 
zijn allemaal projecten die naadloos aansluiten bij de visie 2011-2025 
van Het Groene Woud. Tevens komen ze tegemoet aan provinciale en 
lokale doelen. (De bijdrage aan regionale en provinciale doelen is per 
project vermeld.) Synergie ten top dus. 

Leren van opgedane ervaringen
Verder hebben we ook een overzicht opgenomen van doorlopende 
projecten. De voortgang van die projecten houden we nauwgezet in 
het oog. We borgen en bewaken de samenhang tussen de projecten en 
doelen en verspreiden de kennis en ervaringen die in deze projecten 
worden opgedaan. 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.

Nationaal Landschap 
Het Groene Woud, 
karakteristiek, 
gevarieerd en gastvrij

Nationaal Landschap Het Groene Woud bruist, iedereen voelt 
zich welkom. Er valt van alles te ontdekken, te beleven, te genieten 
en te bewonderen. Overheden, bedrijfsleven, onderwijs, 
maatschappelijke organisaties en burgers geven samen vorm 
aan het karakter, de variatie en de gastvrijheid van Het Groene 
Woud. We zorgen er samen voor dat het gebied zich op alle vlakken 
blijft ontwikkelen, innovatief en duurzaam. 
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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

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

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

Projecten in voorbereiding 2017

Projecten in uitvoering 2017
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looptijd

2017
2017

2017

2017

2017
2017
2017

looptijd

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

€ 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,-

€ 60.641.270,-

(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

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



Kernwaarden 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 buurnetwerken, waarbij we onze pijlen onder meer 
richten op het realiseren en in stand houden van erfgoed, (cultuur-
historische) groenstructuren, compleet met ‘koeien in de wei’. Ook de 
verbinding met de steden en omliggende streken zoals De Kempen, De 
Maashorst, De Loonse en Drunense Duinen en de Maasuiterwaarden.

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 uitgedaagd 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-
land-schap. 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 stadland-schap te bereiken via goede verbindingen voor 
wandelen, fietsen en sporten. Het maakt Het Groene Woud een 
aangename 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 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. Ook De B5-deal met het Groen 
Ontwikkel-fonds en de Greendeal Flora en Fauna zijn veelbelovende 
ontwikkelingen waar Het Groene Woud graag aan bijdraagt.

De projecten op de volgende pagina’s richten zich specifiek op behoud 
en versterking van deze kernwaarden.

Groen in ál zijn facetten

Een mozaïek van steden 
en dorpen

7

D
e 

G
ro

en
e 

Co
rr

id
or

, E
in

dh
ov

en



in voorbereiding

PROJECT 
• I

N
 V

OORBEREID
IN

G •
PROJECT

 •
 IN

 UITVOER
IN

G •

PROJECT 
• I

N
 V

OORBEREID
IN

G •
PROJECT

 •
 IN

 UITVOER
IN

G •

in uitvoering

in voorbereiding in uitvoering

8

Project: 
Ecologische verbindingszones en 
een ondernemend NatuurNetwerk Brabant

Gevraagde bijdrage 

Provincie: € 30.000,- 

Planning 

Indienen uitvoeringsplan bij GOB: 2017.
Uitvoering: 2018-2020.

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Dit uitvoeringsplan draagt bij aan de ambities op het gebied van 
(agrarisch beheer van) natuur, water, landschap en erfgoed. Ook 
ondersteunt het plan de circulaire uitgangspunten die Het Groene 
Woud heeft geformuleerd en draagt het (bij aanleg en beheer) bij 
aan de betrokkenheid van de gemeenschap.

Bijdrage aan provinciale doelen

De realisatie van ecologische verbindingszones en een onderne-
mend NatuurNetwerk Brabant draagt bij aan de provinciale opga-
ven voor natuur en landschap (NNB) en milieu en water (PMWP).

Terugverdienmodellen

Uitvoering van het plan wordt indirect terugverdiend door de 
effecten van grondruil.

Doel

Binnen NatuurNetwerk Brabant (NNB) kenmerkt Nationaal 
Landschap Het Groene Woud zich door een uniek, kleinschalig 
landschap. In het Netwerk ontbreken nog een aantal ecologische 
verbindingen. Met dit project wordt een impuls gegeven aan de 
realisatie van de nog ontbrekende ecologische verbindingszones 
(EVZ’s) maar ook aan een ondernemend NNB.

Activiteiten

• Het inventariseren van nog ontbrekende EVZ’s (ligging, 
 lengte, belemmeringen), met gemeenten, waterschappen en 
 andere grondeigenaren;
• Het inventariseren van kansen voor het NNB (samen met ZLTO  
 en collectief) en van mogelijkheden voor tijdelijke verpachting  
 van gronden van overheden ten behoeve van maatschappelijke  
 doelen, zoals energy farming of voedselbossen;
• Met betrokkenen komen tot praktische oplossingen voor 
 belemmeringen en een geclusterde aanpak; 
• Het inventariseren en verwerven van draagvlak voor het 
 inzetten van gronden van het Groen Ontwikkelfonds Brabant  
 (GOB), gemeenten en waterschappen  als ruilgrond 
 (bij voorkeur uitmondend in een grondbank ten behoeve van  
 natuur- en landbouwdoelen);
• Het leggen van een relatie met klimaat (buffering), de 
 Infranatuur-deal en de Green Deal (1000 ha nieuwe stedelijke  
 natuur);
• Het indienen van een uitvoeringsplan bij het GOB, inclusief  
 begroting, financiering en planning;
• Het realiseren van fysieke ecologische verbindingen via de A58  
 (De Kempen), de N65 (Gebiedsontwikkeling Oostelijke  
 Langstraat en de Loonse en Drunense Duinen) en de A2 
 (de Maashorst).

Trekker 

Het Groene Woud.

Betrokken partijen 

Gemeenten, Agrifood Capital, waterschappen, terreinbeheerders, 
particuliere grondeigenaren, Groen Ontwikkelfonds Brabant 
(GOB), ZLTO, IVN-afdelingen en lokale natuurwerkgroepen.

Investering

€ 30.000,-  of 360 uren.



in voorbereiding

PROJECT 
• I

N
 V

OORBEREID
IN

G •
PROJECT

 •
 IN

 UITVOER
IN

G •

PROJECT 
• I

N
 V

OORBEREID
IN

G •
PROJECT

 •
 IN

 UITVOER
IN

G •

in uitvoering

in voorbereiding in uitvoering

Project: 
Inventarisatie en doorontwikkeling 
vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
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Planning 

2017

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Het project draag bij aan de ambities rond erfgoed in het 
landschap. Ook de circulaire economie (nieuwe economische 
activiteiten) en mogelijk de vitale uitgangspunten worden met 
dit project versterkt.

Bijdrage aan provinciale doelen

Dit project sluit aan bij het provinciale programma Leegstand, 
dat zich bezighoudt met leegstand op het platteland.

Terugverdienmodellen

Het genereren van inkomsten is afhankelijk van de herbestem-
ming van locaties.

Doel

Leegstand op het platteland is een probleem in Brabant en in 
Het Groene Woud, blijkt uit een recent rapport van Alterra, in 
opdracht van de provincie Noord-Brabant. Leegstand zorgt 
ervoor dat de kwaliteit van de streek ruimtelijk en economisch 
onder druk komt te staan. Lang niet alle vrijkomende agrarische 
bebouwing (VAB) kan worden herbestemd. Sloop is op sommige 
locaties (met name daar, waar gebouwen staan van vóór 1965) 
onafwendbaar. Nationaal Landschap Het Groene Woud kent 
een groot aantal cultuur-historisch waardevolle, karakteristieke 
boerderijen (circa 20% van het bestand) van voor die periode. 
Deze zijn waardevol, omdat ze het verhaal van de agrarische 
ontwikkeling vertellen. Dit project streeft ernaar VAB’s van cul-
tuurhistorische betekenis voor herbestemming in aanmerking te 
laten komen, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe activiteiten 
in landelijk gebied. 

Activiteiten

Het Groene Woud neemt het initiatief om karakteristieke, waar-
devolle (ook toekomstige) vrijkomende agrarische bebouwing  in 
beeld te brengen en te faciliteren bij doorontwikkeling en herbe-
stemming. ‘Cultuurhistorie’ vormt daarbij de basis.
 
Trekker 

Stichting Behoud Monumenten Brabant.

Betrokken partijen

Stichting Behoud Monumenten Brabant, Stichting Brabantse 
Boerderij, gemeenten, eigenaren, provincie Noord Brabant, NHTV 
en BOVO.

Investering 

€ 30.000,- of 360 uren.

Gevraagde bijdrage 

Regiofonds/Agrifood Capital: € 10.000,-
Provincie: € 15.000,- 
Overig: € 5.000,-



Project: 
Beekdalpassages A58
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Doel

Eind 2015 besloot de Tweede Kamer de A58 tussen Eindhoven en 
Tilburg te verbreden om de capaciteit van de snelweg te vergroten. 
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
klus. De A58 is een belangrijke infrastructurele voorziening, maar 
vormt tevens een barrière in het landschap voor recreanten en 
natuur. Dit speelt vooral op de plaatsen waar de diverse beekdalen 
(met name Reusel en Beerze) de weg kruisen. De voorgenomen 
capaciteitsuitbreiding  is het moment om hierin de gewenste 
verbeteringen  tot stand te brengen.

Activiteiten

Om een uitvoeringsplan op te stellen voor de realisatie van 
robuuste beekdalpassages onder de A58 voor mens en dier, zullen 
betrokken partijen samen met Rijkswaterstaat en de provincie 
Noord-Brabant het projectgebied moeten analyseren. Daarbij is 
het noodzakelijk om de ruimtelijke wensen en ambities op het 
netvlies te hebben op het gebied van:
• Natuur (zoals het functioneren van de ecologische structuur  
 van Natuurnetwerk Brabant inclusief ecologische verbindings- 
 zones);
• Recreatie (zoals de structuur van wandel- en fietsverbindingen,  
 zonering van recreatiestromen en knelpunten lokale verkeers- 
 stromen);
• Water (zoals de doorstroming, waterberging, waterkwaliteit);
• Landschap en cultuurhistorie (zoals de landschappelijke 
 structuren);
• Morfologie van het gebied.
Deze inventarisatie levert een analyse op met goed onderbouwde 
ambitieniveaus voor de geïnventariseerde punten, compleet met 
doelen, maatregelen en financieringsmogelijkheden. Activiteiten 
zullen worden uitgevoerd in nauwe afstemming en samenwerking 
met Rijkswaterstaat.  

Trekker 

Brabants Landschap.

Betrokken partijen

Waterschappen, gemeenten, terreinbeheerders, Brabantse Milieu-
federatie, Wandelnet.

Investering  

€ 15.000,- of 180 uren.

Gevraagde bijdrage 

Partners: € 7.500,-
Provincie: € 7.500,- 

Planning

2017

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Dit project versterkt de ecologische verbindingen in de beekdalen 
en levert daardoor een belangrijke bijdrage aan het versterken van 
het Natuurnetwerk, de wateropgave en de recreatieve routestruc-
tuur. Zo ontstaan tevens nieuwe mogelijkheden om Het Groene 
Woud sterker te verbinden met de omgeving (zoals De Kempen). 

Bijdrage aan provinciale doelen

Het realiseren van robuuste beekdalpassages voor mens en 
dier levert een bijdragen aan de provinciale opgave voor het 
Natuur-netwerk Brabant en milieu& water (PMWP). 

Terugverdienmodellen

-
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Project: 
Natuur- en cultuurlandschap 
(inter)nationaal op de kaart

Doel

Nederland wil natuur- en cultuurlandschappen met internationale 
allure op de kaart zetten. Daarvoor zijn inmiddels diverse plannen 
ontplooid, die Het Groene Woud op meerdere manieren in de 
schijnwerpers zet. Doel: het unieke landschap in de Brabantse ste-
dendriehoek én daarbuiten  verder versterken, ontsluiten en op de 
kaart zetten. Zo werkt het Nationaal Landschap samen met Agri-
food Capital, de Loonse en Drunense Duinen, Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat, Hart van Brabant en Natuurmonumenten 
aan de realisatie van het Van Gogh National Park, om daarmee het 
predicaat ‘Nationaal Park van Wereldklasse’ binnen te halen.

Maar het gaat ook om het verbinden van landschap met (land)
kunst en cultuur (denk aan Festival Circolo), erfgoed, een groene 
aankleding van geluidschermen, tunnels en viaducten en om 
‘grondgebonden’ economie en vrijetijdseconomie (voortkomend 
uit de provinciale ambitie Culturele Hoofdstad 2018 en Districts 
of Creativity). Ze vormen de basis voor het bevorderen van 
(economische) innovatie en creativiteit, waarbij onder meer de 
Landschapscanon Het Groene Woud een belangrijke rol speelt.

Activiteiten

• Het uitwerken van een bidbook Van Gogh National Park en het 
 organiseren/starten van de uitvoering ervan;
• Het realiseren van het Museaal Landschap Out Herlaer;
• Het realiseren van vijf ‘kleine wildernissen’;
• Het uitdragen en stimuleren van de bouw van vier 
 kwatrijnstallen;
• Het verrichten van voorwerk (o.m. lobby’en) om de Land-
 schapstriënnale in 2020 naar Het Groene Woud te halen, het  
 smeden van partnerschappen;
• Het voorbereiden van een tweede 3-daagse landschapscursus 
 in 2018;
• Het opstellen van een landschapsverbindingsplan voor het 
 verbinden van cultuur, ruimte, economie en samenleving;
• Het realiseren van een wereldboom in elke gemeente in Het 
 Groene Woud.

Trekker 

Samenwerkingsverband Van Gogh National Park.

Betrokken partijen

Gemeenten/steden, provincie, Loonse en Drunense Duinen, 
terreinbeheerders, bkkc, Rijksuniversiteit Groningen, ZLTO, IVN, 
Noordbrabants Museum, St. Adriaans, andere nationale parken, 
bestuur Landschapstriënnale,  Duinboeren, Visit Brabant, Brabant 
C, onderwijs, festivals, Centrum Amateurkunst Brabant, Festival 
Circolo, RCE, Brainport Eindhoven, ondernemers.

Investering

€ 285.000,- die de volgende kosten gaan dekken:
- Van Gogh National Park  
- Opstellen landschapsverbindingsplan 
- Ontwikkelbudget Landschapstriënnale 
- Realisatie vijf ‘kleine wildernissen’
- Uitvoering realisatie Museaal Landschap Out Herlaer (2017)
- Realisatie wereldboom in elke gemeente in Het Groene Woud.

Gevraagde bijdrage

Partners: € 30.000,-
Regiofonds/Agrifood Capital: € 50.000,-
Provincie: € 100.000,- 
Overig: € 105.000,- (incl. € 100.000,- Ministerie van EZ)

Planning 

2017-2018

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Op weg naar een Nationaal Park van Wereldklasse houden we met 
dit project Nationaal Landschap Het Groene Woud in stand en 
versterken we haar. Daarnaast draagt het project bij aan het in de 
markt zetten van Het Groene Woud, aan natuur, water, landschap 
en erfgoed. Verder ondersteunen we er de ambities mee op het 
gebied van de (circulaire) economie, vitaliteit en gastvrijheid.

Bijdrage aan provinciale doelen

Dit project draagt bij aan de provinciale opgaven voor natuur, 
PMWP, natuur en economie, vrijetijds- economie en erfgoed.

Terugverdienmodellen

Een mooi landschap met Het Groene Woud als ‘landschappelijke 
culturele hotspot’ trekt bezoekers en dat leidt tot meer bestedingen 
– en dus tot inkomsten. Wordt Het Groene Woud onderdeel van 
een Nationaal Park van Wereldklasse of komt de Landschaps-
triënnale naar Het Groene Woud, dan kan er worden gerekend 
op een extra toestroom van mensen naar het gebied. In het 
project ‘Van beleving naar business’ is de ontwikkeling van nieuwe 
verdienmodellen opgenomen om te kunnen profiteren van meer 
bezoekers en meer bestedingen. 
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Het Groene Woud wil een van de circulaire landschapsregio’s 
van Nederland worden met oog voor natuur en economie, klimaat, 
energie en biomassa. De landbouw is daarbij een onmisbare sector: 
we willen de expertise van boeren en tuinders onder meer benutten 
om het klimaatprobleem en energievraagstukken aan te pakken én 
een gezonde bodem te creëren. Maar ‘circulair’ zijn, manifesteert 
zich op 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 inspireren. 
Zo gaan we van ‘circulair denken’ naar ‘circulair doen’. 

De projecten op de volgende pagina’s richten zich op behoud en 
versterking van de kernwaarden door specifiek de circulaire economie 
te stimuleren.

Ambitie: 
Het Groene Woud heeft een 
sterke, circulaire economie

14

Tr
ap

pi
st

en
kl

oo
st

er
, T

ilb
ur

g 
   

   
   

   
 



15



in voorbereiding

PROJECT 
• I

N
 V

OORBEREID
IN

G •
PROJECT

 •
 IN

 UITVOER
IN

G •

PROJECT 
• I

N
 V

OORBEREID
IN

G •
PROJECT

 •
 IN

 UITVOER
IN

G •

in uitvoering

in voorbereiding in uitvoering

16

Project: 
Energietransitie Het Groene Woud

Doel

De energietransitie is ingezet, op weg naar lokaal, hernieuwbaar 
energiebeleid waarbij zich veel kansen voordoen voor gemeen-
schapscoöperaties en gemeenten. De meeste gemeenten in Het 
Groene Woud hebben in meer of mindere mate al nagedacht over 
de manier waarop ze inwoners en bedrijven in hun gemeenten 
kunnen stimuleren mee te doen met de energietransitie. Enkele 
gemeenten gaan aan de slag met windenergie, de eerste energie-
coöperaties hebben al zonnedaken gerealiseerd en diverse partijen 
onderzoeken grootschaliger toepassing van PV-panelen in het 
veld. Inmiddels wordt ook de eerste waterkrachtcentrale in Het 
Groene Woud gebouwd, in de Dommel bij Sint-Michielsgestel. 
Als alle gemeenten, inwoners en bedrijven in het Groene Woud 
de doelstellingen – tot 2020 en daarna – willen realiseren, is daar 
ook fysieke ruimte voor nodig. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van 
windmolens of zonnevelden. Ruimte die mede gevonden moet 
worden in Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Activiteiten

• Fase 1: het ontwikkelen van een regionale aanpak (2017)  
 met lokale gemeenschappen, gecombineerd met een aanpak om  
 100.000 zonnepanelen in Het Groene Woud te realiseren;
• Fase 2: het opzetten en uitvoeren van een aantal lokale plannen,  
 het analyseren van wat lokaal kan en wat regionaal helpt en het  
 ontwikkelen en realiseren van een regionale steunstructuur.  
 Deze fase omvat onder meer het ECCO-project (Interreg V-B),  
 waarvoor een separaat projectfiche is opgenomen in dit portfolio.

Trekker

Het Groene Woud en Vereniging Energie Coöperaties (VEC).

Betrokken partijen

Provincie, gemeenten, LEC, bedrijven.

Investering

€ 30.000,- voor de eerste fase. Dit bedrag moet de volgende 
kosten dekken:
- Bijeenkomsten ter inventarisatie van de wensen van gemeenten  
 en inwoners voor toepassing van de lokale mogelijkheden.
-  Opzetten plan van aanpak, werkstructuur en intentieover- 
 eenkomsten (inclusief de afstemmingsroute binnen Het Groene  
 Woud en de provincie)
Na de eerste fase kan de aanpak van de energietransitie ingepast 
worden in ECCO, een project dat is ingediend voor NWE Europa.

Gevraagde bijdrage

Partners: € 5.000,-
Provincie: € 22.500,-
Overig: € 2.500,-

Planning

2017: Ontwikkeling regionale aanpak.

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

De energietransitie draagt bij aan versterking van het aandeel 
duurzame energie, de vermindering van uitstoot en de regionale 
samenwerking. Daarnaast bevordert dit project de zoektocht naar 
oplossingen voor grootschalige productie in Nationaal Landschap 
Het Groene Woud.

Bijdrage aan provinciale doelen

Dit project draagt bij aan de algemene doelen van de Energie-
agenda van de provincie. Daarnaast levert de energietransitie een 
bijdrage aan de noodzakelijk geachte sociale innovatie en aan de 
vraagstukken in de pilot Energielandschap.

Terugverdienmodellen

Grootschalige, duurzame energieprojecten zijn voor het economisch 
rendement nog afhankelijk van subsidies of belastingfaciliteiten. 
Binnen die kaders is het mogelijk een rendement te realiseren 
voor de participerende burger en de ‘overwinst’ te gebruiken 
voor investeringen in de sociaal-economische ontwikkeling van 
gemeente of regio. Binnen dit project zal met name ook gezocht 
worden naar mogelijkheden om dit te koppelen aan het versterken 
van de kernwaarden van Het Groene Woud.
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Project: 
Klimaatadaptatie – Stimuleren, 
verbinden en faciliteren

Doel

De klimaatverandering leidt ertoe dat mensen in de stad steeds 
vaker de koelte van ‘buiten’ opzoeken. Daarmee is er sprake van 
een veranderend recreatiegedrag. Reden genoeg om ‘klimaatver-
andering’ expliciet aandacht te geven bij nieuwe ontwikkelingen 
of projecten in Nationaal Landschap Het Groene Woud, met name 
in de stad-land-overgangen. Veel lokale initiatieven spelen hier al 
op in. Aandacht voor het klimaat levert ook oplossingen op voor 
andere ingrijpende klimaatgevolgen, zoals toenemende waterover-
last in stedelijke gebieden en aantasting van de biodiversiteit. Zo 
zijn er al waterparken en waterretentiegebieden in ontwikkeling. 
Maar ook groene daken en geveltuinen zie je steeds meer. Aan-
dacht voor het klimaat zorgt er ook voor dat nieuwe ziekten en 
plagen (in landbouwgewassen) geen kans krijgen. 
 
Activiteiten

Het Groene Woud neemt het initiatief om, met betrokken partijen, 
de voorgenomen activiteiten van partners te bundelen tot een 
samenhangend plan, de uitvoering aan te jagen en de maatregelen 
regionaal op te schalen.

Trekker

Het Groene Woud.

Betrokken partijen

Gemeenten/steden, waterschappen, terreinbeheerders, particuliere 
grondeigenaren, ZLTO, IVN’s.

Investering

€ 120.000,- of 360 uren.

Gevraagde bijdrage

Partners: € 20.000,-
Regiofonds/Agrifood Capital: € 20.000,-
Provincie: € 60.000,- 
Overig: € 20.000,- 

Planning 

2017-2020

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Dit uitvoeringsplan draagt bij aan (agrarisch) natuur- en waterbe-
heer, het landschap, de circulaire economie, stad-landverbindingen 
en gastvrijheidsbeleving. 

Bijdrage aan provinciale doelen

Klimaatadaptatie draagt bij aan de provinciale opgaven voor 
natuur en landschap (NNB) en milieu en water en, specifiek, aan 
klimaat (PMWP) en de vrijetijdseconomie.

Terugverdienmodellen

Dit uitvoeringsplan levert nieuwe vormen van agrarisch (water)
beheer en vrijetijdsbesteding op, waarbij opbrengsten worden 
gegenereerd uit loyalty-programma’s, sponsoring en toeristenbe-
lasting.
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Project: 
ECCO (Energy Community COoperations)

18

Doel

Interreg NorthWest Europe (NWE) staat voor de grote uitdaging 
om nieuwe, hernieuwbare energiebronnen aan te boren om haar 
broeikasgas(BKG)-doelstellingen te halen en haar energiezekerheid 
te verbeteren. Dit proces van energietransitie omvat meer dan 
het vervangen van fossiele bronnen door nieuwe. Het gaat óók 
om veranderingen in energieproductie en distributiesystemen. 
Landelijke gebieden bieden veel potentie bij het winnen van 
hernieuwbare energie uit biomassa, zon, water en wind. Deze 
bronnen blijven echter onderbenut door gebrek aan financiën en 
een coherent beleid, én door sterke tegenwerking vanuit de lokale 
gemeenschap. Deze  hindernissen overwinnen kán, als rurale 
gemeenschappen de kans krijgen om zelf hernieuwbare energie-
projecten op te starten. Elf partners uit zes landen hebben, onder 
aanvoering van Boerenbond België, een aanvraag ingediend voor 
Interreg NWE. Provincie Noord-Brabant is partner. Totale project-
omvang: € 6.000.000,-; gevraagde bijdrage Interreg € 3.600.000,-
. Het sterke, gefocuste partnerschap zal een model voor lokale 
energiecoöperaties ontwikkelen dat kan worden ingebed in een 
regionaal duurzaam energiebeleid. Het zal rurale gemeenschappen 
in staat stellen om hun tot op heden onderbenutte energie-
potentieel toch te benutten.  

Activiteiten

• We ontwikkelen een deelbaar model voor lokale energie-
 coöperaties; 
•  We ontwikkelen een ondersteunende besluitvormingstool 
 voor gemeenschappen; 
•  Er komen tien operationele, lokale pilotcoöperaties die tegen
 het einde van het project de broeikasgasemissies al met 30K 
 ton/jaar reduceren. Uiteindelijk doel is om via dit model en met 
 inzet van het netwerk van partners na tien jaar te komen tot 
 vijftig coöperaties die de emissies met 160K ton/jaar reduceren.

Trekker

Provincie Noord-Brabant.

Betrokken partijen

Provincie Noord-Brabant, ZLTO, energiecoöperaties, Segon. Als 
het project wordt gehonoreerd, zal Het Groene Woud de uitvoe-
ring in Noord-Brabant coördineren in opdracht van de provincie.

Investering 

€ 228.000,-  of 900 uren

Gevraagde bijdrage

Provincie: € 114.000,- 
Overig: € 114.000,- 

Planning

2017-2019

Bijdrage aan Het Groene Woud

Het project ECCO draagt bij aan de circulaire ambitie, versterking 
van het aandeel duurzame energieproductie en aan de regionale 
samenwerking.

Bijdrage aan provinciale doelen

ECCO ondersteunt de provinciale doelen rond energietransitie. 
Door het betrekken van de lokale gemeenschap (sociale veer-
kracht) neemt de realisatie van duurzame energieproductie toe.

Terugverdienmodellen

In dit project vormt het ontwikkelen van een mogelijk verdien-
model voor Het Groene Woud  een belangrijk onderdeel van de 
activiteiten.
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Project: 
Mozaïek Dommelvallei – Uitvoeringsprogramma

19

Doel

Mozaïek Brabant beoogt nieuwe, elkaar versterkende koppelingen 
tot stand te brengen tussen stad, landbouw, recreatie en natuur. 
Uitgangspunt in gebiedsontwikkelingen:  de wensen en initiatie-
ven van ondernemers en burgers. Mozaïek Dommelvallei is een 
concrete uitwerking van deze ambitie. In het uitvoeringsprogramma 
van Mozaïek Dommelvallei werken de Dommelgemeenten, 
andere overheden, onderwijs, organisaties, ondernemers en 
burgers samen aan een toekomstbestendig Brabant. ‘Water’ is 
gekozen als verbindende factor. Inmiddels is een rijke schakering 
aan projecten op touw gezet, waarmee de Dommelvallei stad, 
landbouw, recreatie en natuur op de nieuwe manier koppelt. 
Sommige projecten zijn uitvoeringsgereed (zoals de ontwikkeling 
van Streekpark Kienehoef in Sint-Oedenrode, Biopolus op Strijp-S 
in Eindhoven en Watertuin de Beemden in Sint-Michielsgestel). 
Andere zijn in voorbereiding (waaronder de Dungense Polder) of 
verkeren in de ideefase (zoals het terugbrengen van de Binnen-
dommeltjes in Boxtel) . Mozaïek Brabant krijgt zo langzaam maar 
zeker vorm in de Dommelvallei. 

Activiteiten

Mozaïek Dommelvallei : 
• voert projecten uit onder aanvoering van de diverse partners.
• versnelt en verrijkt de onderliggende projecten dankzij 
 samenwerking. 
• stimuleert samenwerking en innovatief werken, daagt uit en 
 enthousiasmeert projectteams. 
• signaleert, faciliteert en verbindt, onder meer met werkateliers
 en ontmoetingen.
• helpt nieuwe samenwerkingsconstructies op te zetten tussen 
 overheid, onderwijs en samenleving.
• deelt ervaringen, cofinancieringskansen en leerpunten.
• bemenst het Mozaïek Loket waar nieuwe projecten binnenkomen. 

Trekker

Stuurgroep manifestpartners.

Betrokken partijen 

Het Groene Woud, Brabants Landschap, gemeenten Boxtel, 
Vught, Heusden, Sint-Oedenrode, Sint-Michielsgestel, Schijndel, 
Veghel, Son en Breugel, ’s-Hertogenbosch, Nuenen en Eindhoven, 
Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, BrabantWater, 
TU Eindhoven, HAS Hogeschool, Wageningen University, 
Agrifood Capital.

Investering

€ 54.129.580,- (incl. 900 uren per jaar t.b.v. programma-
ondersteuning).

Gevraagde bijdrage

Provincie: € € 21.242.417,-
Overig: € 32.880.863,- (inclusief eigen bijdrage plus bijdrage 
derden, waaronder LIFE+, GOB en Regiofonds/Agrifood Capital)

Planning 

2017-2020

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Watermachines zijn een uitstekend middel om in het beekdal 
van de Dommel partijen te binden en de uitvoering vorm te geven. 
Mozaïek Dommelvallei sluit naadloos aan bij de ontwikkelingsvisie 
2011-2025 van Het Groene Woud. Verder verbindt de Dommel-
vallei de steden Den Bosch en Eindhoven met het tussenliggende 
landelijke gebied, zodat ook de stad-landverbindingen goed 
gefaciliteerd worden. Het Groene Woud werkt in het kader van 
‘input uit de samenleving’ ook samen met de initiatiefnemers van 
het project You(th) Challenge (tevens onderdeel van dit projecten-
portfolio), dat zich richt op jongeren.

Bijdrage aan provinciale doelen

Mozaïek Dommelvallei draagt bij aan de realisatie van het provinci-
ale concept Mozaïek Brabant. Ook sluit het project aan bij doelen op 
het gebied van natuur, milieu en water, klimaatadaptatie, natuur 
en economie, vrijetijdseconomie en sociale veerkracht.
  
Terugverdienmodellen

Binnen de afzonderlijke uitvoeringsprojecten worden nieuwe 
verdienmodellen voor de streek op touw gezet.
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Project: 
De natuurlijke kracht van Het Groene Woud
Beschikbaar voor iedereen

Doel

Er valt veel te leren in én van Nationaal Landschap Het Groene 
Woud. Door te leren van de natuur investeren we in toekomstige 
economische, sociale en ecologische waarde. Door strategieën 
en technologieën uit de natuur te vertalen en toe te passen in de 
maatschappij ontstaan gezondere, slimmere en duurzame inno-
vaties. Aan de hand van Biomimicry (een methode om duurzame 
producten, processen, diensten en systemen te ontwikkelen op 
basis van kennis van de natuur) ontstaat een nieuwe manier om 
de natuur in Het Groene Woud te beleven en te waarderen.

Activiteiten 

Om natuurlijke kennis beschikbaar te maken van en voor de regio 
richten we een biomimicry innovatiehub op in Het Groene Woud. 
Deze:
• ontsluit de geheimen van Het Groene Woud voor het brede  
 publiek en natuurgidsen met onder meer de ontwikkeling van  
 een geocatching app, opleidingen, begeleide wandeltochten  
 (biomimicry-tours), praktijkdagen voor basisscholen en de  
 ontwikkeling van een database met biomimicry-voorbeelden  
 voor gebruik in de app en de biomimicry-wandelingen;
• ondersteunt bedrijven en organisaties bij hun innovatiedrang  
 en organiseert de circulaire economie met onder meer work- 
 shops en kennissessies, hackatons voor bedrijven met inzet van  
 studenten en de ontwikkeling van casestudies ter inspiratie  
 voor andere bedrijven;
• geeft de netwerksamenleving op natuurlijke wijze vorm door  
 seminars te organiseren voor overheid, ondernemer, onderwijs, 
 organisaties en ondernemende burgers en door op maat 
 begeleiding aan netwerken of samenwerkingen te bieden rond 
 een specifiek thema (zoals ‘innovatie’, ‘leiderschap’ of 
 ‘coalitievorming’.) 

Trekker

Biomimicry NL.

Betrokken partijen 

IVN, Driven by Values, Innoventioncm, HAS, Design Academy, 
TU/e, Tilburg University, The Natural Step en Centrum voor 
Social Innovation.

Investering

€ 370.000,-

Gevraagde bijdrage

Partners: € 15.000,-
Regiofonds/Agrifood Capital: € 50.000,-
Provincie: € 185.000,- 
Overig: € 120.000,- 

Planning: 

2017-2020

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van Nationaal Landschap 
Het Groene Woud tot een natuurrijke, vitale, toekomstbestendige, 
economisch sterke en circulaire regio.

Bijdrage aan provinciale doelen

‘De natuurlijke kracht van Het Groene Woud’ versterkt de provin-
ciale doelen op het vlak van natuur en economie (PMWP).

Terugverdienmodellen

Bij nieuwe toepassingen zal steevast worden gezocht naar nieuwe 
verdienmodellen.
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Project: 
Groene, slimme specialisatie (LandSynerGov)

Gevraagde bijdrage

Partners: € 20.000,-
Provincie: € 40.000,- 
Overig: € 146.250,-

Planning:

2017-2019

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Dit project versterkt de grondgebonden bedrijvigheid met als 
doel economisch rendement en een directe versterking van de 
kernkwaliteiten van het Groene Woud.

Bijdrage aan provinciale doelen

Dit project vertaalt de provinciale structuurvisie naar de praktijk 
en brengt deze tot uitvoering. Verder draagt het bij aan de doelen 
op het gebied van natuur en economie. 

Terugverdienmodellen

- 

Doel

Noord-Brabant heeft de ambitie om de meest innovatieve en 
concurrerende regio van Europa te worden. Daarvoor moet onder 
meer de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in orde zijn, een 
cruciale factor voor een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven. 
De provinciale Structuurvisie schrijft op haar beurt voor dat er 
ingezet moet worden op het stimuleren van nieuwe economie die 
natuur en landschap, erfgoed en recreatieve aantrekkelijkheid ver-
sterkt. Nationaal Landschap Het Groene Woud stimuleert nieuwe 
economie en werkt daarvoor aan een onmisbare, structurele en 
innovatieve aanpak die renderend is voor de regionale economie. 

Activiteiten

Het project ‘Groene slimme innovatie’ richt zich op de ontwikke-
ling van een Groene slimme specialisatiestrategie en een uitvoe-
ringsstructuur. Via de specialisatiestrategie:
• wordt gewerkt aan het stimuleren van nieuwe, economische 
 producten die de potentie hebben om zowel economisch te 
 renderen als de kwaliteiten van Het Groene Woud (natuur, 
 landschap, cultureel erfgoed) te versterken; 
• wordt de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse vernieuwd
 om input te krijgen voor de strategie en om aan te tonen dat 
 bijdragen aan Het Groeen Woud een bijdrage is aan de (eigen) 
 lokale en regionale economie.
Dit project valt onder het Interreg Europe-project ‘LandsynerGov’, 
dat zich richt op het verbeteren van beleidsinstrumenten die na-
tuur en landschap versterken. Groot pluspunt: Het Groene Woud 
kan daardoor gebruik maken van de expertise en inspiratie van de 
partnerregio’s én kan bogen op een bijdrage van 75% in de kosten, 
als de aanvraag (ingediend: mei 2016) daartoe wordt gehonoreerd.

Trekker

Het Groene Woud.

Betrokken partijen

Provincie, gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, BOM, Kamer 
van Koophandel, natuur- en landschapsorganisaties en alle andere 
stakeholders van Het Groene Woud.

Investering

€ 206.250,- 
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Project: 
Carbon Valley
Organisch stof en een gezond bodemleven voor lange termijnrendement

Doel

Een vitale, veerkrachtige bodem is essentieel voor het opvangen 
van extreme weersomstandigheden, het vasthouden van water en 
voedingsstoffen voor agrarische productie en voor de biodiversiteit. 
Organische stof (carbon) is de cruciale schakel in bodemprocessen 
en duurzame (bedrijfs)kringlopen. De bodemkwaliteit (of: orga-
nisch stofpercentage) moet structureel en duurzaam verbeteren, 
met een meerwaarde voor maatschappelijke en landbouwdoelen. 
Het Groene Woud wil aan de slag om met een gebiedsgerichte 
aanpak de bodemkwaliteit integraal onderdeel te laten worden 
van grondgebonden agrarische bedrijfsvoering. Ondernemers 
gaan bewust aan de slag met organisch stofmanagement. De 
kennis die er is, moet toegankelijk worden gemaakt, gedeeld en 
regionaal (mogelijk provinciaal) worden toegepast. toegepast, 
zodat de inspanningen daadwerkelijk leiden tot een impuls voor 
een vitale bodem in Het Groene Woud.

Activiteiten: 

- Verzamelen van kennis in een ondersteunende toolbox en in  
 living labs;
-  Onderzoeken van typen bodemleven (bacterie, schimmel) en  
 organische reststromen, die het best passen bij het ecosysteem  
 en de teelten in Het Groene Woud, zo nodig met veldproeven;
-  Verbindingen leggen met en het beschikbaar maken van 
 regionale biomassa/organische reststromen uit de streek;
-  Kennisverspreiding, van keukentafel tot praktijkkringen en  
 masterclasses;
-  Opstellen van een kosten-batenanalyse;
-  Ontwikkelen van drempelverlagende vouchers voor versnelde  
 invoering en zichtbaarheid van maatregelen.

Trekker

Duinboeren en LBI

Betrokken partijen

Veehouders, akkerbouwers, waterschappen, LBI, onderwijs, 
terreinbeheerders, Van Iersel Compost,  Plant Health Cure, LIB, 
provincie.

Investering 

€ 629.000,-

Gevraagde bijdrage

Partners: € 49.000,-
Regiofonds/Agrifood Capital: € 50.000,-
Provincie: € 450.000,- 
Overig: € 80.000,- 

Planning 

2017-2018

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Een gezondere bodem draagt bij aan het opvangen van gevolgen 
van klimaatverandering in het Groene Woud. Verder draagt Car-
bon Valley bij aan een robuuster water- en bodemsysteem en aan 
een volhoudbare landbouw. Het project vergroot bovendien de 
(on)zichtbare biodiversiteit en behoud van het landschap.

Bijdrage aan provinciale doelen

Het realiseren van een vitale bodem levert een bijdragen aan de 
provinciale opgave voor natuur/biodiversiteit, milieu,  waterkwan-
titeit- en kwaliteit en klimaat (PMWP), natuur en economie en 
agrofood. 

Terugverdienmodellen

De eerste twee jaar niet van toepassing. Wel zal aan ondernemers 
een bijdrage worden gevraagd voor het bijwonen van kennisbij-
eenkomsten en/of deelname aan praktijkproeven.
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Project: 
Agroforestry 
Behoud karakteristiek landschap door nieuw economisch perspectief

Planning:

2017-2018 

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Het verbinden van melkveehouderij en boomteelt versterkt het 
landschap, versterkt de regionale economie, verlaagt de grond-
druk, zorgt voor een gezondere weerbare bodem en vergroot de 
biodiversiteit.

Bijdrage aan provinciale doelen

Agroforestry levert een bijdragen aan de provinciale opgave voor  
milieu, water en klimaat (PMWP), landschap, natuur en economie 
en agrofood. 

Terugverdienmodellen

De eerste twee jaar niet van toepassing. Wel zal aan ondernemers 
een bijdrage worden gevraagd voor het bijwonen van kennisbij-
eenkomsten en/of deelname aan praktijkproeven.

Doel

Bomen zijn onlosmakelijk verbonden met Het Groene Woud. 
Met Agroforestry willen we daar nóg meer profijt van hebben, zo-
wel landschappelijk als economisch. Agroforestry verbindt die twee 
facetten met een combinatie van landbouw en houtproductie: twee 
teelten op één perceel. Economisch perspectief zorgt voor behoud 
van het landschap; het verbinden van boomteelt met  melkvee-
houderij maakt de landbouwsector sterker. We geven Agroforestry 
in Het Groene Woud vorm vanuit drie invalshoeken: boomweides, 
laanboomteelt op grasland en voeder- en voedselbossen. 

Activiteiten

- Uitvoeren van onderzoek en het doen van praktijkproeven 
 (rond geschikte boomsoorten en teelten passend in Het Groene
 Woud, productiviteit, ziektedruk, impact schaduwwerking, 
 bladafval, organische stofbalans, bodem, water, landschap, 
 arbeid, wet- en regelgeving, locaties), uitmondend in praktijk-
 handreikingen en –handleidingen;
-  Opstellen van een kosten-batenanalyse, bedrijfseconomische 
 haalbaarheid;
-  Realiseren van tien hectare agroforestry;
-  Kennisdeling, organiseren van ontmoetingen tussen 
 melkveehouders en boomtelers en verzorgen van training en 
 communicatie;
-  Ontwikkeling van nieuwe streekproducten.

Trekker

Duinboeren en LBI.

Betrokken partijen 

Veehouders, boomtelers, waterschappen, onderwijs, LBI, ZLTO, 
terreinbeheerders, gemeenten, Brabantse Populierenvereniging, 
lokale natuurwerkgroepen, LIB, provincie.

Investering

€ 670.000,-

Gevraagde bijdrage

Partners: € 120.000,-
Regiofonds/Agrifood Capital: € 100.000,-
Provincie: € 335.000,- 
Overig: € 115.000,- 
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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 arrangementen. Allemaal verpakt in een 
breed toegepast gastvrijheidsconcept dat door iedereen in Het Groe-
ne Woud wordt uitgedragen. Daarmee ontvangen we elke bezoeker, 
elke toerist, elke (stad)bewoner op dezelfde hartelijke, gastvrije 
manier. Op z’n ‘Groene Wouds’ zogezegd.

De projecten op de volgende pagina’s richten zich op behoud en ver-
sterking van de kernwaarden en nemen de ambitie rond gastvrijheid 
als uitgangspunt.

Ambitie: 
Onze grote meerwaarde is 
onze gastvrijheid

27
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Project: 
Gastvrijheid - programmamanagement
Het Groene Woud is het meest gastvrije en gevarieerde Nationale Landschap van 
Nederland, van iedereen, voor iedereen. Gewoon bij jou om de hoek!

Doel

Binnen Het Groene Woud wordt niet alleen gewerkt aan het 
versterken van het natuurhart en het verbinden van stad en 
land, maar ook aan het bevorderen van de aantrekkelijkheid en 
belevingswaarde van het cultuurlandschap. Belangrijk onderdeel 
daarvan is de strategische ontwikkeling en organisatie van de 
gastvrijheidsbeleving.  De uitvoering ervan moet worden begeleid 
om ‘gastvrijheid’ in de organisatie zelf en vooral in het gebied te 
verankeren. Dit waarborgen ervan, begint met het zelf uitdragen 
van ‘gastvrijheid’. Het onderwerp wordt dan ook positief en en-
thousiast op de diverse agenda’s gebracht. Hiernaast is een flinke 
dosis organisatie en netwerksensitiviteit nodig om het programma 
van uitvoering tot een succes te maken. Een programmamanager 
Gastvrijheid neemt die taak op zich.

Activiteiten

• Het realiseren en verder ontwikkelen van de doelstellingen uit  
 het gastvrijheidsprogramma, de samenhang bewaken en 
 aangesloten houden bij ontwikkelingen, met oog voor een 
 goede balans tussen snelheid en kwalitatieve output;
• Het bekleden van de gastvrijheid ‘visitekaartfunctie’ en het 
 bereiken van optimale congruentie in het niveau van gastvrijheid;
• Het geven van een impuls aan de betrokkenheid van bewoners  
 met Het Groene Woud om verdere trots aan te wakkeren;
• Het onderhouden en uitbouwen van een relatienetwerk met  
 stakeholders die relevant zijn voor Het Groene Woud en 
 gastvrijheid;
• Het initiëren van vernieuwende business- en verdienmodellen  
 voor Het Groene Woud en deze in bedrijf stellen;
• Het realiseren van Gastvrijheid in Het Groene Woud als best  
 practice voor andere – soms concurrerende- gebieden;
• Verbindingen leggen met promotiekernen en gastvrijheids-
 professionals en hier Groene Woud-gastvrijheid agenderen;
• Gastvrijheid-kennis toevoegen en monitoren bij ambassadeurs-
 trainingen;
• De bezoekerscentra en informatiepunten transfereren tot 
 gastvrijheid-best practices.
• Het programma monitoren wat wordt aangeboden aan 150 
 commerciële en 40 niet-commerciële organisaties;
• Initiëren van gastvrijheidsproductontwikkeling en arrangementen,  
 gastvrije beleving van natuurgebieden, gastvrije toegankelijkheid  
 voor minder validen, competities en awards rond gastvrijheids 
 beleving in het gebied, loyality-programma’s en het aanboren  
 van commerciële groeikansen;
• Begeleiding van de ontwikkeling en uitvoering van congruent 
 gastvrije bewegwijzering en aanduidingen;
• Het aanjagen van gastvrijheid in communicatie en promotie.

Trekker

Het Groene Woud.

Betrokken partijen

VVV Noordoost-Brabant, VisitBrabant, IVN Brabant, alle 
gemeenten uit Het Groene Woud, ondernemerscoöperatie Het 
Groene Woud, gastvrijheidsprofessionals in en buiten het gebied, 
bezoekerscentra en informatiepunten, nationale en internationale 
gastvrijheid ‘evenknieën’, terreinbeheerders.

Investering

€ 304.000,- of  900 uren  per jaar.

Gevraagde bijdrage

Partners: € 152.000,-
Provincie: € 152.000,- 

Planning

2017-2020 

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Dit project zorgt voor een toename van het recreatief en toeris-
tische eendaags en meerdaags bezoek aan Het Groene Woud. 
Daarmee wordt de regionale economie – en hiermee de leefbaar-
heid – gestimuleerd. Verder vergroot dit project de capaciteiten 
van toeristische ondernemers rond investeringen in bijvoorbeeld 
duurzaamheid en landschap. Tot slot zorgt het ervoor dat Het 
Groene Woud als streek éénduidig, met een heldere identiteit en 
congruente uitstraling, op de kaart wordt gezet.

Bijdrage aan provinciale doelen

Het gastvrijheidsprogramma is economisch en extern gefocust en 
draagt bij aan de provinciale opgaven ’Vrijetijdseconomie’, PMWP 
(toegankelijkheid), de verbinding van stad en land en economie/
arbeidsmarkt. 

Terugverdienmodellen

Met deelnemende ondernemers/stakeholders worden binnen het 
deelproject ‘Van beleving naar business’ afspraken gemaakt over 
terugverdienmodellen op hun activiteiten die vanuit dit project 
worden ontwikkeld. 
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Project: 
Gastvrijheidsontwikkeling van Het Groene Woud
Het Groene Woud is het meest gastvrije en gevarieerde Nationale Landschap van 
Nederland, van iedereen, voor iedereen. Gewoon bij jou om de hoek!

Doel

Het Groene Woud positioneert zich als ‘het meest gastvrije en 
gevarieerde Nationale Landschap van Nederland, van iedereen, voor 
iedereen. Gewoon bij jou om de hoek!’. Voordat een succesvolle pro-
motie wordt opgezet, moet bewijsmateriaal gewaarborgd worden 
om de verwachtingen te kunnen overtreffen, shortstay te kunnen 
bevorderen en terugkeergedrag tot stand te kunnen brengen. De 
ontwikkeling van de gastvrijheidsbeleving in het gehele gebied 
speelt hierbij een cruciale rol. Het project Gastvrijheidsontwikkeling 
van Het Groene Woud betreft de uitvoering van de onderdelen van 
het gastvrijheidsprogramma die te maken hebben met ontwikkeling 
van het gastvrijheidsniveau, afstemming op doelgroepen en het 
eenduidig positioneren van Groene Woudse gastvrijheid. 

Activiteiten

• Verhogen van de aansluiting tussen de gastvrijheidsbehoeften 
 van de doelgroepen en het aanbod van professionals in het 
 gebied;
• Verbinden van stakeholders in hogere of aanpalende contexten 
 om een bijdrage te leveren aan de groei van de gastvrijheids-
 beleving;
• Het congruent laten doorleven van gastvrijheidsbeleving in het 
 gehele gebied, van ontvangst tot en met vertrek . Dat betekent: 
 eenduidigheid in de gastvrijheidsprincipes en herkenbaarheid 
 van gastvrije vaardigheden;
• Strategisch laten groeien van belevingsfaciliteiten in aantallen 
 en kwaliteit en het zich als een olievlek laten verspreiden van het 
 ‘gastvrijheidsvirus’ in het gebied; 
• Het geven van een verdere impuls aan de betrokkenheid van be-
 woners met Het Groene Woud om verdere trots aan te wakkeren; 

• Bezoekerscentra, informatiepunten brengen tot best practice-
 niveau in gastvrijheid met trainingen, workshops en belevings-
 metingen;
• 150 welwillende commerciële ondernemingen én 40 
 zorginstellingen/non-profitorganisaties via trainingen, 
 workshops en belevingsmetingen Uitstekende Groene Woudse 
 vaardigheden in gastvrijheid bijbrengen, inclusief herhalings-
 metingen en coachingsessies;
• Verbeteren van toegankelijkheid van natuurgebieden en 
 accommodaties voor mensen met een beperking;
• Product- en arrangementontwikkeling, opzet van loyality-
 programma’s om herhaalbezoeken te bevorderen;
• Het onderhouden van het ondernemersnetwerk en blijven 
 voorzien van gastvrijheidsinformatie zodat de community in 
 stand blijft en leidt tot extra ondernemersrendement. 

Trekker

Het Groene Woud en ondernemers.

Betrokken partijen

Alle gemeenten uit Het Groene Woud, HospitalityFriend, KHN, 
Recron, 150 commerciële ondernemingen en 40 zorg- of non-
profitinstellingen, Visit Brabant.

Investering

€ 493.400,- 

Gevraagde bijdrage

Partners: € 200.000,-
Provincie: € 190.000,- 
Overig: € 102.725,-

Planning

2017-2020 

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

De uitvoering van dit project voor een toename van het recreatief 
en toeristische eendaags en meerdaags bezoek aan Het Groene 
Woud. Daarmee wordt de regionale economie – en hiermee de leef-
baarheid – gestimuleerd. Verder vergroot dit project de capaciteiten 
van toeristische ondernemers rond investeringen in onder meer 
duurzaamheid en landschap. 

Bijdrage aan provinciale doelen

De resultaten dragen bij aan de provinciale opgaven ’Vrijetijdseco-
nomie’, PMWP (toegankelijkheid) , BRUG (toegankelijke natuur) en 
de verbinding van stad en land.

Terugverdienmodellen

Met deelnemende ondernemers worden afspraken gemaakt over 
terugverdienmodellen op hun activiteiten die vanuit dit project 
worden ontwikkeld.
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Project: 
Promotie van Het Groene Woud
Het Groene Woud is het meest gastvrije en gevarieerde Nationale Landschap van 
Nederland, van iedereen, voor iedereen. Gewoon bij jou om de hoek!

Doel

Het Groene Woud positioneert zich als ‘het meest gastvrije en ge-
varieerde Nationale Landschap van Nederland, van iedereen, voor 
iedereen. Gewoon bij jou om de hoek!’. Om de bekendheid van 
Het Groene Woud te vergroten is een promotieplan ontwikkeld, 
onderdeel van het eveneens ontwikkelde gastvrijheidsprogramma 
dat verder invulling geeft aan de gastvrijheidsclaim van Het Groene 
Woud. Promotie van Het Groene Woud betekent dat onze focus de 
komende vier jaar verschuift van communitybuilding (waar we in de 
afgelopen jaren succesvol aan werkten) naar mensen stimuleren in 
hun vrije tijd te recreëren in Het Groene Woud. Hiermee wordt de 
regionale economie van het Nationaal Landschap Woud versterkt. 
Bij de promotieactiviteiten werken we samen met de reeds gecreëerde 
community in Het Groene Woud maar ook met partners als Visit 
Brabant. 

Activiteiten

Dit project gaat over de uitvoering van het promotieplan en 
onderdelen van het gastvrijheidsprogramma die te maken hebben 
met een eenduidige en met gastvrijheid doordrenkte promotie van 
Het Groene Woud: 
• We verhogen de naamsbekendheid bij inwoners van de steden 
 van Het Groene Woud (ook via Visit Brabant), van Noord-
 Brabant en de rest van Nederland en bij inwoners van België en 
 Duitsland;
• We stimuleren recreatief en toeristisch bezoek (eendaags en 
 meerdaags) aan Het Groene Woud;
• We positioneren Het Groene Woud als ‘het meest gastvrije en 
 gevarieerde Nationale Landschap van Nederland, van iedereen, 
 voor iedereen. Gewoon bij jou om de hoek!’;
• We bereiken optimale congruentie in het niveau van gastvrij-
 heid, eenduidigheid en positionering in alle vormen van 
 promotie van Het Groene Woud; 
• We geven een impuls aan de betrokkenheid van bewoners met 
 Het Groene Woud om verdere trots aan te wakkeren; 
• We ontwikkelen en realiseren de websiteportal 
 www.hetgroenewoud.com met een bezoekersdeel en werken  
 samen met andere toeristische websites; 
• We ontwikkelen social media-campagnes, een postercampagne 
 (on- en offline, ook in samenwerking met coöperatieleden van  
 Het Groene Woud) en diverse promotiematerialen.
• We ontwikkelen bezoekerscentra door tot dé visitekaartjes 
 van Het Groene Woud, ondersteund door een groot netwerk 
 van informatiepunten;
• We ontwikkelen en realiseren diverse typen ambassadeurscursus- 
 sen, uniforme bewegwijzering, diverse promotiematerialen en een  
 eenduidige positionering van gemeenten in Het Groene Woud.

Trekker

Het Groene Woud.

Betrokken partijen

VVV Noordoost-Brabant, Visit Brabant, IVN Brabant, alle 
gemeenten uit Het Groene Woud.

Investering:

€ 572.000,- 

Gevraagde bijdrage

Partners: € 286.000,-
Provincie: € 286.000,- 

Planning

2017-2020
(De uitvoeringsperiode omvat vier jaar; de begroting beslaat twee 
jaar waarna een evaluatie volgt.)

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Het promoten van Het Groene Woud zorgt voor een toename van 
het recreatief en toeristisch eendaags en meerdaags bezoek aan 
Het Groene Woud. Dit stimuleert de regionale economie en daar-
mee de leefbaarheid. Verder vergroot dit project  de capaciteiten 
van toeristische ondernemers om te investeren in duurzaamheid, 
landschap et cetera. 

Bijdrage aan provinciale doelen

De resultaten dragen bij aan de doelstellingen van de provincie 
rond vrijetijdseconomie en de verbinding stad-land. 

Terugverdienmodellen

Met deelnemende ondernemers worden afspraken gemaakt over 
terugverdienmodellen in hun activiteiten die ze vanuit dit project 
ontwikkelen.
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Project: 
Van gastvrijheidsbeleving naar businessmodel 
Het Groene Woud is het meest gastvrije en gevarieerde Nationale Landschap van 
Nederland, van iedereen, voor iedereen. Gewoon bij jou om de hoek!

Doel

Excelleren in gastvrijheid biedt de mogelijkheid om verdienmo-
dellen te creëren, gekoppeld aan toeristische bezoeken, die geld 
opleveren voor de verdere versterking van Het Groene Woud. Er 
ontstaan ook steeds meer verdienmodellen door publiek-private 
samenwerking. Daarnaast zal bezoekersgroei creativiteit en 
commerciële geest in het gebied aanwakkeren; ondernemende 
mensen en organisaties gaan meer kansen zien en willen hierop 
in springen. Het Groene Woud houdt deze kansen scherp in het 
vizier, zodat vanuit deze commerciële initiatieven opbrengsten 
terug kunnen vloeien naar Het Groene Woud. 

Activiteiten

Om alle kansen te benutten en ideeën en initiatieven te 
verzilveren gaan we:
• Meerdere business- en verdienmodellen uitwerken en 
 introduceren, waardoor zich nieuwe kansen voordoen voor 
 Het Groene Woud en de commerciële geest die ontstaat in het 
 gebied verder stimuleren en reguleren;
• Maximaal rendement genereren (met inachtneming van de 
 grenzen van recreatief bezoek aan natuurgebieden); 
• Loyality-programma’s opzetten inclusief afroming voor Het 
 Groene Woud;
• Voorzieningen reserveren die voortkomen uit de vergoedingen 
 voor de inzet van ambassadeurs tijdens rondleidingen; 
• Afspraken maken met gemeenten over besteding van 
 ontvangen toeristenbelasting;
• Sponsorovereenkomsten sluiten met (nieuwe) partijen en 
 mogelijkheden bieden aan ondernemers om de gastvrije 
 bewegwijzering te sponsoren;
• De opbrengsten uit aangeschaft folder- en kaartmateriaal, daar 
 waar mogelijk, verder uitbreiden. Boekingen die via de website 
 van Het Groene Woud tot stand komen, worden voorzien van
 een kleine bijdrage voor Het Groene Woud.
• Narrow-casting voorzieningen treffen in de bezoekerscentra en
 informatiepunten, zodat Het Groene Woud kan bogen op een 
 deel van de reclame-inkomsten; 
• Toestemming verlenen om tegen een vergoeding (via gebruiks-
 overeenkomsten) commerciële excursies in het gebied te houden 
 die onder beheer van Het Groene Woud of maatschappelijke 
 partners staan. (Sprekend voorbeeld: het edelhert-gebied.); 
• Toegangspassen invoeren voor ruiters en menners;
• Een donatiesysteem ontwikkelen dat verbonden wordt aan 
 producten en diensten die nauw samenhangen met de 
 natuurkern (zoals streekproducten en wandel- en fietsroutes);

Trekker

Ondernemers.

Betrokken partijen

Het Groene Woud Onderneemt, commerciële ondernemingen, 
IVN, gebiedsbeheerders, de deelnemende gemeenten, Stichting 
ZET.

Investering:

€ 60.000,- 

Gevraagde bijdrage

Partners: € 10.000,-
Provincie: € 30.000,- 
Overig: € 20.000,-

Planning

2017-2020 

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

De uitvoering van dit project zorgt voor een toename van de 
financiële kracht voor de verdere versterking van Het Groene 
Woud. De commerciële prikkel van nieuwe businessmodellen 
zorgt voor een stimulering van de regionale economie en hiermee 
van de leefbaarheid van Het Groene Woud. Verder vergroot dit 
project  de capaciteiten van toeristische ondernemers om te inves-
teren in duurzaamheid, landschap et cetera.

Bijdrage aan provinciale doelen

De resultaten dragen bij aan de doelstellingen van de provincie 
rond vrijetijdseconomie en natuur & economie (PMWP).

Terugverdienmodellen

Met betrokken ondernemers en instanties worden afspraken 
gemaakt over terugverdienmodellen op hun activiteiten die vanuit 
dit project worden ontwikkeld. Programmakosten worden (op 
termijn) door te genereren opbrengsten geminimaliseerd.



De komende jaren willen we de kwaliteiten van Het Groene Woud 
– rust, ruimte, natuur en cultuur – meer dan ooit verbinden aan ge-
zondheid en vitaliteit. 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. 

De projecten op de volgende pagina’s richten zich op behoud 
en versterking van de kernwaarden en nemen de ambities rond 
vitaliteit, groen en sociaal als uitgangspunt.

Ambitie: 
Het Groene Woud is vitaal, 
groen en sociaal

32

Ja
co

bu
sh

of
, L

en
ni

sh
eu

ve
l



33



34

in voorbereiding

PROJECT 
• I

N
 V

OORBEREID
IN

G •
PROJECT

 •
 IN

 UITVOER
IN

G •

PROJECT 
• I

N
 V

OORBEREID
IN

G •
PROJECT

 •
 IN

 UITVOER
IN

G •

in uitvoering

in voorbereiding in uitvoering

Project: 
Iedereen doet mee

Doel

Het Groene Woud is van iedereen die er woont en werkt. Het 
vergroten van de betrokkenheid staat dan ook hoog op de agenda. 
Zo werd eerder al een programma ontwikkeld, specifiek gericht 
op jongeren. Maar ook andere groepen, zoals niet-Nederlanders en 
mensen met een niet-Westerse achtergrond, willen we betrekken bij 
natuur en landschap. Niet alleen omdat dit vanuit maatschappelijk 
en moreel oogpunt goed is, maar ook om materiële/economische 
redenen: het aantal vakmensen dat werkzaam is ‘in het groen’ 
loopt terug en de vergrijzing neemt toe, waardoor meer en meer 
gebruik wordt gemaakt van vrijetijdsvoorzieningen. Mensen 
‘warm maken’ voor Het Groene Woud – ook om er te werken – is 
dus om meerdere redenen van belang. Er is nog een ander argu-
ment om de betrokkenheid bij Het Groene Woud te stimuleren: 
sociale weerbaarheid. Het Groene Woud leent zich bij uitstek voor 
het stimuleren van ‘ontmoeting’.

Activiteiten

• Kennismaken met de doelgroepen, het vertrouwd worden aan 
 elkaar tijdens kleinschalige acties en bijeenkomsten, zoals 
 picknicks op mooie plekken, gecombineerd met het kennis-
 maken met Nationaal Landschap Het Groene Woud en de 
 mensen erachter;
• Economische kansen belichten in de groene en vrijetijdssector 
 tijdens bijeenkomsten. Bijvoorbeeld door de mogelijkheden in 
 opleidingen en werk (juist voor het deel lager opgeleiden) toe
 te lichten.  
 Het project gaat starten met een of twee gemeenten met een 
 hoog aandeel niet-Westerse inwoners, waarbij integreren en  
 deelnemen aan de samenleving hoog op het prioriteitenlijstje  
 staan. 

Trekker

Het Groene Woud.

Betrokken partijen

Provincie, gemeenten, welzijnsorganisaties, opbouwwerkers, 
onderwijs en bedrijven.

Investering

€ 25.000,- of 180 uren

Gevraagde bijdrage

Partners: € 12.500,-
Provincie: € 12.500,- 

Planning

2017

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Dit project draagt bij aan verbreding van het draagvlak onder 
de inwoners. Tevens geeft het een impuls aan de economische 
ontwikkeling. 

Bijdrage aan provinciale doelen

Dit project draagt bij aan sociale veerkracht en de doelen op het 
gebied van de arbeidsmarkt.
 
Terugverdienmodellen

Op langere termijn is het doel (economisch én sociaal) om meer 
bewoners van Het Groene Woud te interesseren voor een baan 
in de groene sector. Dit zal een bijdrage leveren aan de regionale 
economie.
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Project: 
Gezond Bewegen-plan

Doel

Gezond bewegen is onlosmakelijk verbonden met een gezonde 
levensstijl. En zeker gezond bewegen in een groene omgeving. 
Daarvoor is een goed toegankelijke, groene omgeving, zeker 
vanuit stad en stedelijk gebied, broodnodig. Ze zal nog meer 
uitnodigen tot gezond bewegen, zoals de sportlanes in Vorstelijk 
Landschap in Tilburg. Maar ook door het promoten en in 
samenhang ontwikkelen van bestaande en nieuwe beweeg- en 
sportevenementen in Het Groene Woud zullen mensen meer 
de buitenlucht opzoeken.
 
Activiteiten

• Het opstellen van een Gezond Bewegen-plan (kalender);
• Het inventariseren van bestaande infrastructuur/routes en 
 evenementen (zoals de Het Groene Woud Triatlon in Oirschot 
 en de Hells Highway Run in Schijndel);
• Het bevorderen en mede ontwikkelen van evenementen en 
 beweegmogelijkheden (zoals biowalking en wandelcommunities);
• Mede invulling geven aan het netwerk ‘Groene beweging in 
 Brabant’.
Het Groene Woud neemt het initiatief om, met betrokken partijen, 
de voorgenomen activiteiten te bundelen tot een samenhangende 
aanpak, de uitvoering aan te jagen en de maatregelen op te schalen.

Trekker

Het Groene Woud.

Betrokken partijen 

Ondernemers, sportverenigingen, evenementen, horeca, 
Sportservice Noord-Brabant.

Investering

€ 74.000,- of 100 uren

Gevraagde bijdrage 

Partners: € 20.000,-
Provincie: € 37.000,- 
Overig: € 17.000,-

Planning

2017-2020.

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Het project draagt bij aan de uitgangspunten voor vitaliteit en 
gastvrijheid Ook de stad-land-verbinding wordt bevorderd. Het 
project versterkt tevens de netwerken met ondernemers,  (sport)
verenigingen en jongeren.

Bijdrage aan provinciale doelen

Gezond bewegen draagt bij aan de provinciale doelen ten aanzien 
van sociale veerkracht, PMWP (De gezonde Brabander), het verbin-
den van stad en land en de vrijetijdseconomie. 

Terugverdienmodellen

Het streven is het inschrijfgeld voor evenementen af te dragen 
aan het Streekfonds om zo het landschap te behouden als aantrek-
kelijke omgeving om in te sporten.
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Project: 
Gezond Voedsel-plan

Gevraagde bijdrage 

Partners: € 30.000,-
Regiofonds/Agrifood Capital: € 27.000,-
Provincie: € 55.000,- 
Overig: € 105.000,-

Planning

2017

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Het project draagt bij aan de ambities op het gebied van vitaliteit, 
circulaire economie en gastvrijheid. Ook de stad-land-verbinding 
wordt bevorderd. Verder versterkt het project het netwerk met 
ondernemers en onderwijs.

Bijdrage aan provinciale doelen

Gezond eten draagt bij aan de provinciale doelen ten aanzien van 
sociale veerkracht, PMWP (De gezonde Brabander), agrifood, het 
verbinden van stad en land en de vrijetijdseconomie. 

Terugverdienmodellen

Er wordt geen direct terugverdienmodel geleverd, wel indirect als 
de streekproductenmarkt groeit.

Doel

Gezond eten is onlosmakelijk verbonden met een gezonde levens-
stijl. Net als gezond bewegen. Maar ook wil de consument steeds 
meer weten waar zijn voedsel vandaan komt. Om mensen (uit de 
stad) daar bewust van te maken wil Het Groene Woud streekpro-
ducten dichter bij de mensen brengen. Niet alleen om hen te laten 
genieten van voedsel uit de regio, maar ook omdat lokaal voedsel 
mensen (ook met het landschap) verbindt en bijdraagt aan kortere 
ketens.

Activiteiten

• Realiseren van drie nieuwe voedseltuinen (volgens het concept 
 van ‘Villanueva’);
• Ontwikkelen van een jaarlijks foodfestival;
• Ontwikkelen van ‘Erfgoedchef van de toekomst’, een onder-
 wijsprogramma en wedstrijd streekgastronomie voor mbo-koks
  in opleiding;
• Actief bijdragen aan Region of Gastronomy Noord-Brabant 
 2018;
• Inventariseren van voedselinitiatieven in de streek om samen 
 tot een coherent plan te komen om gezond voedsel te promoten
 en op de markt te brengen.
Het Groene Woud neemt het initiatief om, met betrokken partij-
en, de bovenstaande activiteiten te bundelen tot een samenhan-
gend programma, de uitvoering aan te jagen en de maatregelen op 
te schalen.

Trekker

Het Groene Woud.

Betrokken partijen 

Producenten streekproducten, mbo-onderwijs, HAS Hogeschool, 
horeca, Agrifood Capital.

Investering

€ 217.000,-  of 360 uren, te verdelen over: 
• Drie voedseltuinen
• Eén foodfestival per jaar 
• Onderwijsprogramma ‘Erfgoedchef’ (ontwikkeling en uitvoering)
• Coördinatie
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Project: 
Meten Maatschappelijk Rendement

Doel

Nationaal Landschap Het Groene Woud wil zijn unieke kenmerken 
graag behouden en versterken en zorgt daarvoor met talrijke con-
crete uitvoeringsprojecten. Om de voortgang te volgen, aantoonbaar 
te bewijzen dat we maatschappelijk rendement bereiken en waarde 
creëren voor de vitaliteit van de streek, gaan we de effecten meten. 

Activiteiten

Het meten van de effecten doen we bij vijf nog te selecteren projec-
ten. Het resultaat van deze Maatschappelijke rendementsmeting 
dient als verantwoording aan financiers en partners, en tevens als 
kwaliteitstoets voor de uitgevoerde projecten. Bij het meten van 
de effecten maken we gebruik van het instrument dat daarvoor 
is ontwikkeld door Stichting Zet. Centraal element is de waarde-
bepaling met de belangrijkste stakeholders bij de start van het 
project: welke waarden willen de partners met de uitvoering van 
het project realiseren en hoe sluiten ze aan bij de kernwaarden en 
ambities van Het Groene Woud? Het levert een waardenweb op, 
waarbij we per project in één oogopslag de beoogde en gerealiseerde 
meerwaarde zien, compleet met investering (in uren, middelen) 
en resultaat (kengetallen, reviews). Zo ontstaat evenwicht tussen 
tellen en vertellen. 

Trekker 

Stichting ZET.

Betrokken partijen 

Samenwerkingspartners van de  geselecteerde projecten.

Investering 

€ 29.000,- 

Gevraagde bijdrage

Partners: € 9.000,-
Provincie: € 20.000,- 

Planning

2017-2020

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

De meting draagt bij een het zichtbaar maken en borgen van de 
maatschappelijke meerwaarde van de projecten van Het Groene 
Woud. Bijvoorbeeld op gebied van  biodiversiteit, cultuurhistorie, 
natuur, het landschap, de circulaire economie en toegankelijkheid.

Bijdrage aan provinciale doelen

De meting van projecten draagt bij aan de versterking en het 
behoud van sociale veerkracht in de streek (actieve burgers en 
sociale ondernemingen) en de gebiedsontwikkeling. 

Terugverdienmodellen

Het Groene Woud betaalt voor de toepassing van het meetinstru-
ment. Projectparticipanten dragen hier niet afzonderlijk aan bij. 
Kosten van vervolgacties (bijsturing door participanten van acti-
viteiten in projecten) vallen buiten deze bijdragen van Nationaal 
Landschap Het Groene Woud. 
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Project: 
Dementievriendelijke streek

Doel

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de inzet van 
‘groen’ om de kwaliteit van leven te verhogen van mensen met 
dementie en hun mantelzorgers. Daaruit blijkt dat het aantal 
mensen met dementie en het aantal mantelzorgers de komende 
decennia explosief toenemen. Reden om in Het Groene Woud de 
aspecten groen/landschap en gemeenschapszin te koppelen en in 
te zetten voor dementie. Het Groene Woud wil het eerste demen-
tievriendelijke Nationale Landschap van Nederland zijn. Van de 
dertien gemeenten zijn er in 2016 al zeven dementievriendelijk; 
Oisterwijk behoort al tot de top-4 van ‘dementievriendelijke 
gemeenten’ in Brabant. Ook het bedrijfsleven is in toenemende 
mate geïnteresseerd in de verbinding tussen groen en dementie 
(Topsector Tuinbouw/Minsterie van EZ, Rabobank). Landelijk en 
in EU-verband is er eveneens meer en meer belangstelling. 

Activiteiten

• Er wordt een brede coöperatie Groen en Dementie Het Groene 
 Woud opgericht om uitvoeringsinitiatieven te helpen en te 
 ontzorgen (gemeenten, ngo’s zorginstellingen, welzijns-
 organisaties, vrijwilligersorganisaties). De zes nog resterende  
 gemeenten in Het Groene Woud verwerven het predicaat  
 ‘dementievriendelijk’ en sluiten zich bij de coöperatie aan,  
 samen met Stichting ZET;
• Projecten ‘groen en dementie’ worden gestimuleerd in de 
 gemeenten in Het Groene Woud, met veel ervaringsuitwisseling  
 en een goede toegankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek;
• Trainingen die gericht zijn op natuurbeleving en nartuurin- 
 terventies (zoals Het Bewaarde Land en Nature4dem) worden  
 onder zorginstellingen, vrijwilligers en ondernemers 
 nadrukkelijk gepromoot;
• Er worden ambassadeurs uit politiek en bedrijfsleven geworven 
 en getraind;
• Er wordt geïnvesteerd in kennisdeling en ontmoeten d.m.v. 
 symposia en werkplaatsen;
• Oud en jong worden gekoppeld, onder meer via de oprichting 
 van sociale ondernemingen, waarin kwetsbare jongeren bijvoor-
 beeld tuinonderhoud verzorgen voor kwetsbare ouderen.
• Er wordt een Interreg-aanvraag ontwikkeld rond ‘nature based 
 solutions’, aansluitend op de visie ‘Groene beweging in Brabant 
 voor gezondheid’; 
• Het Groene Woud neemt het initiatief om, met betrokken 
 partijen, bovenstaande activiteiten te bundelen tot een 
 samenhangend programma, de uitvoering aan te jagen en de
 maatregelen op te schalen.

Trekker

Nature Assisted Health Foundation (NAHF).

Betrokken partijen

De gemeenten in Het Groene Woud, provincie Noord-Brabant, 
Ministerie EZ (tuinbouw), recreatiebedrijven, tuinbouwbedrijven, 
Landpark Assissië, Rabobank, Philips, sociale ondernemingen, 
TGLE, woningbouwcorporaties, universiteiten en hogescholen, 
zorginstellingen, initiatiefnemers lokale initiatieven dementie-
vriendelijke gemeenten, natuurorganisaties, Stichting ZET, 
Provinciale Raad Gezondheid en  projecten (Groen voor Grijs, 
Grijs groen en gelukkig,  Dementiecoöperatie Oisterwijk, 
generatietuinen, Region of Smart Health, Dementiedeal B5, 
Duurzaam Door).

Investering

€ 246.000,-  die de volgende kosten gaan dekken:
-  oprichting coöperatie
-  stimuleren tien projecten ‘groen en dementie’ en 
 ervaringsuitwisseling
-  ontmoetingen (voorbereiding en uitvoering), trainingen, 
 ambassadeurs
-  stimulering sociale ondernemingen  
-  Interreg-aanvraag  en aanvraag landelijk Deltaplan Dementie 

Gevraagde bijdrage

Partners: € 40.000,-
Regiofonds/Agrifood Capital: € 30.000,-
Provincie: € 150.000,- 
Overig: € 26.000,- 

Planning

2017-2020

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Het project draagt bij aan een circulaire economie en een vitaal, 
gastvrij Groene Woud. De Dementievriendelijke Streek verbindt ge-
zondheid met groen en landschap en neemt bewoners met demen-
tie en mantelzorgers Het Groene Woud mee in. Ook wordt er groen 
gerealiseerd, in hun directe woon- en leefomgeving. Het project be-
vordert tevens de toegankelijkheid, gastvrijheid en de stad-land-ver-
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binding van Het Groene Woud en breidt het netwerk van de vier O’s 
uit, specifiek rond het maatschappelijk vraagstuk ‘dementie’. Het 
Groene Woud wordt daarmee de eerste dementievriendelijke streek 
in Nederland met landelijke en Europese uitstraling. 

Bijdrage aan provinciale doelen

De Dementievriendelijke Streek draagt bij aan de provinciale 
uitdagingen rond versterking van sociale veerkracht en verster-
king van natuur en (stedelijk) landschap. Ook draagt het project bij 
aan provinciale programma’s, zoals PMWP (de gezonde Brabander), 
BrUG en Duurzaam Door (Groene Beweging in Brabant voor 
Gezondheid). Verder helpt het mee aan het verbinden van stad en 
land, de vrijetijdseconomie en natuur- en groenbeheer. 

Terugverdienmodellen

De coöperatie Groen en Dementie Het Groene Woud en sociale 
ondernemingen genereren middelen die (via leden en concrete 
producten/diensten in bijvoorbeeld groenbeheer) worden ingezet 
voor behoud en versterking van natuur en landschap.
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Project: 
@nder geld in Het Groene Woud
Lokaal geld naast de euro

Doel

Met @nder geld komt er, naast de euro, een nieuwe lokale munt-
eenheid die in Nationaal Landschap Het Groene Woud te besteden 
is. @nder geld zal door de binding met Het Groene Woud langer in 
het gebied rond blijven gaan. Dit versterkt de lokale economie en 
de leefbaarheid. Idee is dat meerdere lokale systemen aan elkaar 
worden verbonden (via het digitale systeem Cyclos) waardoor het 
geld breed te besteden is. Daarnaast kunnen ondernemers elkaar 
onderling krediet verstrekken via @nder geld. Met name de kleinere 
kredietverlening (tot € 75.000), die door de crisis nagenoeg tot 
stilstand kwam, is door @nder geld weer op de rit te krijgen. 
Lokale valutasystemen zijn over de hele wereld getest en volop in 
gebruik. In Nederland zijn de eerste koplopers van start gegaan.
  
Activiteiten

• In 2020 hebben minimaal twee gemeenschappen in Het Groene
 Woud met minimaal tweehonderd ondernemers @nder geld 
 ingevoerd en via het systeem van Cyclos met elkaar verbonden. 
 (De eerste, verkennende, positieve, gesprekken lopen in Liempde 
 en Tilburg. Mogelijk is er ook interesse in Oirschot en 
 Oisterwijk.) ;
• In 2020 zijn per gemeenschap minimaal drie @ander 
 geld-kredieten verstrekt, door ondernemers aan ondernemers  
 (ook startende);
• Minimaal één organisatie (een gemeente of zorgorganisatie 
 Zuidzorg) betaalt en ontvangt in @nder geld.

Trekker

Social Trade Organisation (STRO).

Betrokken partijen

Gemeente Boxtel, gemeente Tilburg, SPPILL en Ondernemers-
vereniging Liempde, Rabobank, IVN, Stichting Streekfonds Het 
Groene Woud, Coöperatie Het Groene Woud, Zuidzorg, STRO 
(Utrecht), Triodosbank en de Stichting Brabantse Hoeders.

Investering

€ 121.440,- die de volgende kosten gaan dekken:
- Kosten vanuit gemeenschap/organisatie  
- Kosten STRO 
- Kredietverlening 
- Projectleiding (i.s.m. STRO-consulent) 

Gevraagde bijdrage

Partners: € 30.000,-
Provincie: € 60.720,- 
Overig: € 30.720,- 

Planning

Het invoeren van lokaal geld start begin 2017 en duurt twee jaar 
per organisatie/gemeenschap. Kredietverlening start vanaf 2018, 
als de gemeenschappen functioneren.

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Invoering van @nder geld draagt bij aan de circulaire economie in 
Het Groene Woud. Het project bevordert bewustwording, toepas-
sing en kennis rond circulair handelen van burgers en onderne-
mers. 

Bijdrage aan provinciale doelen

@nder geld bevordert de circulaire economie en daardoor de sociale 
veerkracht en de cultuur in de streek dankzij actieve, betrokken 
burgers en sociale ondernemingen. De daaruit voortkomende, 
tot uitvoering gebrachte projecten dragen bij aan het in stand 
houden en versterken van de lokale economie én de leefbaarheid 
in Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Terugverdienmodellen

Invoering van het systeem verdient zichzelf binnen vier jaar terug 
omdat ondernemers betaald lid worden van de lokale gemeen-
schap van @nder geld 
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Project: 
Het Groene Woud-loket in een 
ondernemend netwerk

Doel

Door nieuwe samenwerkingsvormen met bedrijven te ontwikke-
len, wil Het Groene Woud nóg ondernemender worden en minder 
afhankelijk van de overheid. Met Het Groene Woud-loket ontstaat 
een samenhangend dienstenpakket dat wordt aangeboden aan vrij-
willigersorganisaties en ondernemers. Doel: hen stimuleren grote 
initiatieven of kleine projectideeën te ontwikkelen en hen helpen 
deze uit te voeren. Zo ontstaat een dynamische projectenmachine. 
Belangrijke voorwaarde waaraan deze projecten moeten voldoen: 
ze moeten bijdragen aan de realisatie van de ambities en doelen van 
Nationaal Landschap Het Groene Woud. De groepen die het loket 
stimuleert en faciliteert, bestaan vooral uit vrijwilligers, jongeren en 
startende ondernemers, die het uitkristalliseren van hun projecten 
in hun eentje niet voor elkaar krijgen, maar met de nodige hulp en 
ondersteuning via Het Groene Woud-loket wel.

Activiteiten

Om uit te groeien tot een nog ondernemender netwerk dat 
minder overheidsafhankelijk is, zal dit loket jaarlijks: 
• Minimaal tien ontmoetingen organiseren;
• Potentiële dienstenpartners benaderen en er minimaal drie 
 aan het netwerk toevoegen;
• Minimaal honderd initiatieven op weg helpen en minimaal 
 zeventig initiatieven helpen bij de start van de uitvoering;
• Matches realiseren en traffic creëren op 
 www.werkplaatshetgroenewoud.nl.;
• Een ‘droomlandschap’ ontwikkelen;
• Zes fondsenspreekuren en twee groepstrainingen 
 ‘businessplan/projectplan in 1 week’ verzorgen;
• Minimaal twee initiatiefnemers laten deelnemen aan 
 Streeklab Het Groene Woud;
• Drie crowdfund-acties ondersteunen;
• Ervaringen en kennis delen met andere streken en organisaties.

Trekker

Het Groene Woud

Betrokken partijen 

Rabobank, IVN, gemeenten, Kybys, More, Streekfonds Het 
Groene Woud, onderwijsinstellingen, bedrijven, Werkplaats 
De Gruyter, Lentekracht, Het Groene Woud Onderneemt.
 
Investering

€ 2.000.000,- of 2.700 uren per jaar

Gevraagde bijdrage

Partners: € 400.000,-
Regiofonds/Agrifood Capital: € 280.000,-
Provincie: € 800.000,- 
Overig: € 520.000,- 

Planning

2017-2020

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

Het Streekplein draagt met dit dienstenpakket bij aan alle 
ambities van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Daarmee 
kan elk goed idee dat de biodiversiteit, cultuurhistorie, natuur, het 
landschap en/of de circulaire economie en/of de toegankelijkheid 
bevordert, ten uitvoer worden gebracht. 

Bijdrage aan provinciale doelen

Het Streekplein bevordert de sociale veerkracht in de streek in de 
vorm van actieve burgers en sociale ondernemingen. De daaruit 
voortkomende, tot uitvoering gebrachte projecten dragen bij aan 
het in stand houden en versterken van Nationaal Landschap Het 
Groene Woud.

Terugverdienmodellen

De door het Streekplein aangeboden diensten zijn deels gratis, 
deels betaald en deels alleen toegankelijk voor leden. De opbreng-
sten komen ten goede aan de exploitatie van het Streekplein en 
aan het Streekfonds (ter medefinanciering van projecten).
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in voorbereiding in uitvoering

Project: 
You(th) Challenge

Doel

Het Groene Woud wil jongeren (15-30 jaar) structureel bij het 
Nationaal Landschap betrekken. De initiatieven die totnogtoe 
worden genomen, zijn vaak van tijdelijke aard (stagiaires 
afstudeerders). Daar moet You(th) Challenge verandering in 
brengen door uitdagingen voor én door jongeren in te laten 
vullen. Zo creëren ze hun eigen omgeving. Het onderwijs is een 
belangrijke partner; via het programma willen we onderwijs 
structureel verbinden met Het Groene Woud.

Activiteiten

Om jongeren zelf hun omgeving te laten maken, zal You(th) 
Challenge onder meer een in-grote-lijnen opgesteld uitvoerings-
programma gaan invullen met het organiseren of ontwikkelen 
van:
• activiteiten (festival, bootcamp, familieweekend) voor jongeren 
 (minimaal twaalf activiteiten in vier jaar);
• projecten (minimaal twaalf in vier jaar) met een looptijd van 
 enkele maanden tot enkele jaren met een duidelijk begin en 
 einde, zoals de aanleg van een nieuwe fietsroute, de realisatie 
 van een klimbos of senioren wegwijs maken in de digitale wereld;
• ondernemingen (minimaal vier in vier jaar) met een doorlopende 
 activiteit zonder vooraf vastgesteld eindpunt, zoals een beweeg-
 tuin, elektrische motorcross of een zonneweide.
Deze activiteiten maken deel uit van het streven een jongeren-
community op te bouwen, die jongeren bindt aan Het Groene 
Woud, een plek waar ze willen wonen, werken, ontspannen, 
ontmoeten, sporten, feesten en recreëren. You(th) Challenge 
gaat jongeren met behulp van professionele organisaties 
randvoorwaarden geven en faciliteiten bieden om hun ideeën, 
hun challenge, te realiseren. 

Trekker

Het Groene Woud.

Betrokken partijen 

Studenten, Koning Willem I-College, Kennisplatform het Groene 
Woud, IVN, KPJ, Stichting ZET, PON, VKK, ZLTO, BAJK, Junior-
kamer Hart van Brabant, jeugd- en jongerenwerk en -organisaties 
in diverse gemeenten, Rabo Young and Connected, Rabobank 
De Kempen. 

Investering

€ 177.600,- 

Gevraagde bijdrage

Partners: € 50.000,-
Provincie: € 88.800,- 
Overig: € 38.800,- 

Planning

2017-2020

Bijdrage aan Nationaal Landschap Het Groene Woud

De You(th) Challenge bindt jongeren aan het gebied en draagt 
(bij implementatie van projecten) bij aan de biodiversiteit, natuur, 
landschap,  cultuurhistorie, circulaire economie en toegankelijk-
heid. De keuze ligt bij de jongeren zelf. Daarmee krijgen jongeren 
in Het Groene Woud ‘zelfregie’ en bouwen ze een community op. 
Verder bevordert het project de samenwerking met en tussen 
jongeren, onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden.

Bijdrage aan provinciale doelen

De You(th) Challenge draagt bij aan de sociale veerkracht van 
de provincie Noord-Brabant en geeft een impuls aan welvaart, 
welzijn, economie, voorzieningen en sociale netwerken. 

Terugverdienmodellen

-  De programmaonderdelen regelen zelf hun financiering; bepaalde 
 programmaonderdelen genereren inkomsten, waarbij op basis  
 van afspraken een deel van de winst naar de streek of de 
 Challenge vloeit;
-  Bij een community van enige omvang kan ‘betaald lidmaatschap’  
 een optie zijn om geld ten goede te laten komen aan You(th)  
 Challenge;
-  Hoe groter de community, hoe meer mogelijkheden voor crowd- 
 funding voor de Challenge of haar programmaonderdelen.



Doorlopende projecten
Nationaal Landschap Het Groene Woud is al enkele jaren het toneel van dynamiek om het landschap te versterken, goede verbindingen tussen 
stad en land te realiseren, iconen in het landschap te koesteren en terug te brengen en de economie aan te jagen. Het leidt tot innovatieve 
projecten, waaraan niet alleen overheden, maar óók onderwijs, organisaties, ondernemers en inwoners bevlogen bijdragen. De ervaringen die 
in deze projecten worden opgedaan, zijn een bron van inspiratie en kennis voor andere projecten. Het Groene Woud monitort ze en verspreidt 
opgedane kennis in de streek ten behoeve van andere projecten. En met resultaat. Een overzicht van de projecten die al in gang zijn gezet en de 
komende jaren door lopen: 
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ambitie project trekker

Nationaal Landschap
natuur Bidbook Mortelen-Scheeken Brabants Landschap
  Introductie edelhert Brabants Landschap
  B5 Deal Groen Ontwikkel Fonds
  Green deal flora en fauna Tilburg
  Uitvoeringsprogramma Bijengezondheid Het Groene Woud
water Multifunctionele landbouw ANV-Het Groene Woud
  Landschapspark Pauwels Tilburg
landschap Kloppend Hart van Het Groene Woud Boxtel
  Groene Corridor Brabants Landschap
  Vorstelijk Landschap Tilburg
  Groene  Delta Den Bosch
  Populierenketen Br. Populierenvereniging
  N65 als etalage Boomkwekers
  GLB, Stika Collectief M.Br, ANV
erfgoed Revivak monumentenhuis
    
circulaire driehoek 
klimaatadaptatie 
natuur en economie Biomassaplein Boxtel
  Circo Circulair Festival Circolo
  Greentech Boxtel
  3D klomp Best
  Businesscases op landgoederen Provincie
energie 

vitale driehoek
  Het Groene Woud Onderneemt st BOVO
  Health Deal B5 B5
  Herenboeren st Herenboeren
  Strijp Z TGLE
  Oisterwijkse Uitdaging st Oisterwijkse Uitdaging
  Groen, grijs en gelukkig IVN

gastvrije driehoek
  Bezoekerscentra en infopunten  ondernemers
  Bomen op de kaart Elba-rec
  Landkunst BKKC
  Beleef Boxtel Boxtel
  Natuurlijk Rooi Sint-Oedenrode
  Best Bijzonder Best
  Ontdek Oirschot Oirschot



 

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

Dit projectenportfolio 2017 is verbonden aan het document ‘Nationaal 
Landschap Het Groene Woud, Gastvrij met karakter, Uitvoeringsprogramma 
2017 – 2020, de ambities’. Beide zijn 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

www.hetgroenewoud.com


