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Omschrijving project
Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur 
en hebben een belangrijke rol als grote planteneter. Daarom 
brengt Brabants Landschap vijftien edelherten terug naar 
gebieden in het hart van Het Groene Woud.

Stand van zaken
In maart 2017 zijn dertien edelherten geplaatst in het hart 
van Het Groene Woud. 
Na afloop van deze uitzetactie is er veel publicitaire aandacht 
geweest (o.a. nationaal). Tot op het laatste moment was de 
uitzet slechts bij een aantal personen bekend en is hierover 
niet gecommuniceerd in verband met onzekerheden bij 
transport van dieren. Om toch voldoende aandacht te geven 
is er op 1 april een dag geweest voor alle betrokkenen en 
geïnteresseerden met excursies. De excursies in het voorjaar 
zaten ook op zeer korte termijn allemaal vol. Het gaat goed 
met de herten in het gebied en de eerste kalfjes zijn ook 
geboren, een goed teken en positieve ontwikkeling. Na 
realisatie van het ecoduct wordt nog een gebied aan het 
edelherten leefgebied toegevoegd. 

Deelproject 01  
Edelherten in het hart van Het Groene Woud 

Omschrijving project
ProRail bouwt een ecoduct (natuurbrug) over het spoor, 
zodat groot- en klein wild in Het Groene Woud veilig de 
spoorlijn kan oversteken. 

Stand van zaken
Na veel bezwaren op de aanbesteding van het ecoduct, 
is de aanbesteding opnieuw gedaan. Inmiddels heeft de 
aanbesteding plaatsgevonden en is gegund aan Firma BAM. 

Doordat de aanbesteding opnieuw in procedure gebracht 
is, is de planning veranderd. De opleverdatum is verschoven 
naar het tweede kwartaal van 2019.  

In de nazomer van 2017 wordt op diverse locaties in het 
Groene Woud poelen gegraven en stukken maaiveld 
afgegraven ten behoeve van ecologische inrichting. De 
vrijkomende grond wordt gebruikt als toplaag voor het 
ecoduct. Op die manier wordt werk met werk gemaakt.  
Eind 2017/begin 2018 worden de ontgravingen afgerond. 
De grond staat dan op depot totdat het op het ecoduct 
gebracht kan worden. 

Deelproject 02    
Ecoduct over de spoorlijn Eindhoven-Boxtel

Krantenknipsels 
• Brabants Landschap 
• Eindhovens Dagblad
• Omroep Brabant
• Algemeen Dagblad
• Roots Magazine
• NOS
• Vroege Vogels - BNN VARA 
• RTL Live 

https://www.ed.nl/best/bouw-ecoduct-over-spoor-van-start~ae7532c4/
http://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/edelhert-terug-in-brabant/
https://www.ed.nl/best-e-o/edelhert-is-terug-in-brabant~a10d36b5/
http://www.omroepbrabant.nl/?news/262272752/Het+edelhert+is+terug+in+Brabant+De+kroon+op+het+Groene+Woud+[VIDEO].aspx
https://www.ad.nl/binnenland/het-edelhert-is-terug-in-brabant~aacfaed6/
https://www.rootsmagazine.nl/2017/03/09/terug-weggeweest-edelhert-brabant/
https://nos.nl/artikel/2065517-edelhert-keert-terug-in-brabantse-natuur.html
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/kalfjes-geboren-bij-brabantse-edelherten
http://www.rtllive.nl/item/11660/edelhert_terug_in_hart_van_het_groene_woud 
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Omschrijving project
Via het project Groene Win-Win allianties brengt de 
Agrarische Natuur Vereniging Het Groene Woud lokale 
initiatieven bij elkaar. Deze gebiedsbrede aanpak, zorgt voor 
multifunctionele landbouw en het opzetten van een groen 
beleggingsfonds. Samen met waterschap de Dommel geven 
de agrarische ondernemers op praktische wijze invulling aan 
de GGOR AHS+ (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater 
Regime voor de Agrarische Hoofd Structuur).  

Stand van zaken
Er is een liquiditeitsprobleem ontstaan dat voortkomt uit 
een verschil van inschatting van risico’s door Penvoerder 
Gemeente Boxtel en projecttrekker Stichting Agrarische 

Natuur Vereniging Het Groene Woud. Dit legde in 2017 een 
zware wig op de voortgang. Overleg vindt plaats om de 
impasse te doorbreken. Wel is het groenbeleggingsfonds 
Kleine Beerze, mede in opdracht van de Provincie Noord 
Brabant, doorgezet. Inmiddels is deze pilot operationeel. 
Private investeerders kopen certificaten, waarmee private 
middelen gekoppeld zijn aan de maatschappelijke 
doelstellingen van het project. Het project krijgt veel media 
aandacht, was genomineerd voor de ZLTO initiatiefprijs en is 
beloond met de zogeheten agrifood pluim van de Provincie 
Noord Brabant. 

Deelproject 03    
Groene Win-Win allianties

Omschrijving project
Het project Reanimatie van verloren erfgoed van Stichting 
Brabantse Boerderij wil bijzondere cultuurhistorische 
bijgebouwen die bedreigd worden behouden. Minimaal 15 
historische bijgebouwen worden van de ondergang gered. 

Deelproject 04    
Reanimatie van verloren erfgoed

Stand van zaken
Het deelproject Reanimatie van verloren erfgoed bestaat 
uit activiteiten voor de verplaatsing van historisch 
waardevolle gebouwen en activiteiten ter versterking van het 
boerenerf. Voor de verplaatsing van historisch waardevolle 
gebouwen zijn er afgelopen jaar circa 100 bijgebouwen 
geïnventariseerd (totaal 350 van de in totaal 1.000 te 
realiseren). Vraag en aanbod worden aan elkaar gekoppeld, 
waarbij 15 bijgebouwen onder de regeling gehonoreerd 
worden. In het overzicht hiernaast is de status per bijgebouw 
te zien. 
Afgelopen jaar is samen met SPPILL een excursie lezing 
landschap georganiseerd en tevens een bij de opening van 
de Vlaamse schuur te Haaren. 

Zoom in voor stand van zaken 

https://drive.google.com/file/d/1ru-s8eO6PBm4awH8Q2ImacEGPeypIPOj/view?usp=sharing
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Omschrijving project
Binnen SPPiLL zijn meerdere projectgroepen actief. Samen 
zorgen zij voor de uitvoering van de projecten die behoren 
bij het programma Kloppend Hart. Per projectgroep leest u 
informatie over de voortgang van de uitvoering.

Stand van zaken Informatiecentrum 
De projectgroep Informatiecentrum is aan de slag 
met de restauratie, verbouwing en inrichting van de 
langgevelboerderij aan de Barrierweg 4 in Liempde 
tot Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. In deze 
projectperiode zijn er volop werkzaamheden uitgevoerd 
t.b.v. restauratie, inrichting, informatievoorziening, erf 
en exploitatie. Op 8 oktober 2017 is bezoekers- en 
ontmoetingscentrum D’n Liempdsen Herd officieel geopend.  

Stand van zaken Herinrichting centrum 
De projectgroep Liemt in Uitvoering houdt zich bezig met de 
herinrichting van het centrum van Liempde. In deze periode 
is het heringerichte centrum en d’n Tip geopend, afrondende 
werkzaamheden op d’n Tip uitgevoerd (voor onder meer 
de speelvoorziening). Op de vloer van de kiosk in het 
Concordiapark is een ganzenbordspel geschilderd.

Deelproject 05   
Liempde, de toegangspoort van Het Groene Woud

Stand van zaken Natuur- en Cultuurprojecten
Alle tien de waterputten zijn gebouwd, het eerste bakhuisje 
is gerestaureerd, een aantal historische erven is gerealiseerd, 
hoogstamfruitbomen zijn geplant en de eerste werkdag 
van het project Gemeene Bossen is georganiseerd. Plannen 
zijn in ontwikkeling voor ‘Herstel van oude, bestaande 
onverharde paden en routes’, voor de ‘Uitbreiding van het 
stelsel van wandel- en fietspaden c.q. routes’ en voor het 
‘Met beplanting versterken van de overgangen van dorp 
naar buitengebied’.

Stand van zaken Promotie
De projectgroep Promotie heeft in oktober 2017 het vierde 
oogstfeest georganiseerd wat een groot succes was. De 
eerste basiscursus gidsen is succesvol afgerond en de 
eerste 12 gidsen zijn geïnstalleerd. Ook zijn er twee rondes 
ambassadeurscurssussen georganiseerd met in totaal 34 
ambassadeurs. Verder bereidt deze projectgroep een groot 
aantal andere promotieprojecten voor die onder haar hoede 
vallen. 
 
 
      BEKIJK SPPILL PROJECTEN OP YOUTUBE 

Omschrijving project
Het Groot Duijfhuis is een van de cultuurhistorische 
gebouwen in het Dommeldal. Brabants Landschap gaat 
het gebouw open stellen om bijzondere natuur- en 
cultuurwaarden onder de aandacht te brengen bij bezoekers 
van dit gebied. Het Groot Duijfhuis wordt straks een 
dependance van de SPPiLL boerderij. 

Deelproject 06   
Groot Duijfhuis 

Stand van zaken 
Op 12 april 2017 is het Groot Duijfhuis feestelijk geopend. 
Alleen de financieel-administratieve afronding staat nog op 
de planning voor dit project. 

https://www.youtube.com/channel/UC5q4Mi4rqSEAq82EbOgH9JQ
https://drive.google.com/open?id=12HnTekpKbUoYZKFjh39ZGWxO2R0q0dt1
file:P:\Teams\BV-BOCOM\Fysiek\Landschappen%20van%20Allure\2017\BD%20artikel%20Groot%20Duyfhuis%201.2.pdf
http://www.brabantscentrum.nl/nieuws/buitenlokaal-groot-duijfhuis-in-liempde-open/24547/79/
https://www.youtube.com/channel/UC5q4Mi4rqSEAq82EbOgH9JQ
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Omschrijving project
De langgevelboerderij De Hulsthoeve wordt, op initiatief 
van A. van Liempd Beheer en in samenwerking met Brabants 
Landschap, een belevingsplek en een culturele en educatieve 
pleisterplaats voor bezoekers (wandelaars en fietsers) van 
Het Groene Woud. 

Deelproject 07   
De Hulsthoeve 

Stand van zaken 
In de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 zijn geen 
activiteiten uitgevoerd. De initiatiefnemer en eigenaar heeft 
de Hulsthoeve in de verkoop gezet, met de wens deze 
inclusief subsidie en planvorming te verkopen.

Omschrijving project
Dé Groene Poort vanuit de stadsregio Eindhoven is 
recreatiegebied De Vleut in Best. In dit gebied wordt een 
samenhangend, kwalitatief sterk en vernieuwend aanbod van 
toeristisch-recreatieve activiteiten in een landschappelijke 
setting gerealiseerd. 

De Vleut vormt vanwege de unieke ligging een natuurlijke 
schakel tussen de dynamische stadsregio Eindhoven 
(Brainport) en het rustieke Nationaal Landschap Het Groene 
Woud. In het gebied zijn nu al enkele toeristisch-recreatieve 
voorzieningen aanwezig. Echter de samenhang om tot een 
echt onderscheidend aanbod te komen ontbreekt nog. 
Project De Vleut bestaat uit drie deelprojecten:
• Een informatie-, educatie- en bezoekerscentrum 
• De inrichting van het “Het Vleutse Broek”
• Opwaardering van het openbaar gebied 

De drie deelprojecten tezamen vormen ‘Groene Poort en 
belevingscentrum De Vleut’. Voor het eerste deelproject is 
een ondernemer verantwoordelijk. Voor het tweede en derde 
deelproject is de gemeente Best verantwoordelijk. 

Stand van zaken 
De gemeente Best heeft besloten drie aparte trajecten 
te doorlopen. De aangepaste projectbegroting voor de 
te leveren prestaties door de gemeente Best, Brabants 
Landschap en Best Zoo zijn als wijzigingsverzoek ter 
besluitvorming aangeboden aan Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant. 

1. De gemeente Best legt een rotonde en een openbare 
parkeerplaats aan nabij belevingscentrum De Vleut en 
richt het ‘Vleutse Broek’ in. 

2. Best Zoo realiseert de Groene Poort en 
belevingscentrum De Vleut. 

3. Brabants Landschap bouwt een uitkijktoren in De 
Scheeken. 

Omschrijving project
Wanneer het Land van Bosch gereed is kan iedereen kennis 
maken met het landschap, de voedselproductie en de economie 
van de middeleeuwen. Er worden doe- en ontdekdingen met 
middeleeuwse gewassenteelt, kruiden, gebouwen en dieren 
georganiseerd. Het thema is Jeroen Bosch. Ook kun je meedoen 
aan Middeleeuwse tochten via de natuur naar ’s-Hertogenbosch 
om de ervaring van het reizen in de late middeleeuwen te leren 
kennen, maar ook om de schoonheid en unieke kenmerken van 
de landschappen te laten zien.

Stand van zaken 
Het project is in de afrondende fase. De tweede middeleeuwse 
markt is in 2017 gehouden. 

Deelproject 09   
Land van Bosch

Deelproject 08   
Groene Poort en belevingscentrum De Vleut

http://www.landvanjeroenbosch.nl/wat-is-er-te-doen/i/20
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Omschrijving project
Kunststichting Sint-Oedenrode zet zich in voor wandelpaden 
en kunstwerken die de geschiedenis van de zeven oude 
slotjes in Sint-Oedenrode zichtbaar en beleefbaar maken.

Het Duizendjarig Woud is een belevingsproject, een 
kunstzinnige toevoeging aan de natuur die het landschap 
versterkt en waarmee het wandelen door stad en ommeland 
van Sint-Oedenrode en langs de Dommel een intensievere 
beleving wordt. Verleden en toekomst worden met elkaar 
verbonden door een woud te laten verrijzen op een plek die 
duizend jaar geleden bepalend was voor het ontstaan van 
Sint-Oedenrode. Het thema ‘duizendjarig’ geeft aanleiding 
om via dat verre verleden na te denken over een (verre) 
toekomst en te benadrukken dat geschiedenis, natuur, religie 
en schoonheid een eeuwigheidswaarden hebben.

Deelproject 10   
Duizendjarig Woud 

Stand van zaken 
Het project heeft een wijzigingsverzoek  ingediend dat 
is goedgekeurd. De kunststichting Sint-Oedenrode heeft 
inmiddels een kick-off meeting georganiseerd met diverse 
partners. Met de partners Ahrend, Gasthoeve, Gemeente 
Meierijstad, Helden van Kien en Stichting Kienenhoef, 
Stichting Knoptoren, Buurtschap Rijzingen worden 
momenteel contracten voor de uitvoering afgesloten. 

• Video Kunststichting en Duizendjaar Woud

https://www.youtube.com/watch?v=GG23wkNu7iM 
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Omschrijving project
Lennisheuvel wil een groene veilige wandelroute aanleggen, 
die een verbindende schakel vormt voor de trein-reizende 
recreant, op weg naar natuur en edelhert. 

Stand van zaken 
Aanleg nieuwe NS-wandelroute
NS-route is i.s.m. SPPiLL ontwikkeld en positief ontvangen 
door Wandelnet. 

Realisatie wandelbrug over Smalwater
Ontwerp wandelbrug is gereed en vergunningaanvraag in 
voorbereiding. Overeenstemming met Natuurmonumenten 
en Waterschap over locatie en aanleg brug.

Nature Experience rood & groen
Ontwerp voor  park Boscheind is gereed en 
de voorbereidende werkzaamheden voor de 
vergunningsaanvraag worden getroffen. De speeltuin 
bij de kerk is deels in fase planontwikkeling en deels in 
uitvoeringsfase.  

Deelproject 11   
Natuurexperience Lennisheuvel 

Vergroenen entrees/doorgaande wandelroute door 
Lennisheuvel
Project is grotendeels uitgevoerd.

D’n Eijngel 
Project is uitgevoerd. 

Vergroenen wandelroute station-Lennisheuvel/
kwaliteitsverbetering & aanleg 1 ommetje/oud kerkepad
Plannen zijn in ontwikkeling.

Nog te starten deelprojecten
Aanleg kleine landschapselementen, vergroenen ommetje/
kerkepad, aanpassen station boxtel, digitale informatie 
station/route e.d.
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Omschrijving project
De aanleg van het fiets- en wandelpad Bobbenagelseweg 
moet Het Groene Woud en met namen het Dommeldal beter 
begaanbaar maken, zodat dit de beleving ten goede komt 
tijdens een wandeling of fietstocht. 

Omschrijving project
Park Stapelen bevindt zich op de plek waar de Dommel 
Boxtel in stroomt, het park wordt opnieuw ingericht als 
kunstpark. Door het creëren van een stadslandgoed, 
verbindingen te leggen tussen bestaande wandelroutes 
en het inbrengen van culturele elementen maken mensen 
kennis met deze verborgen cultuurhistorische parel aan de 
Dommel. Het project bestaat uit twee onderdelen, het park 
dat door de paters heringericht wordt als kunstpark en het 
aangrenzende stuk dat door de Stichting Dommelbimd als 
natuur ontwikkeld wordt.

Stand van zaken 
Afgelopen jaar zijn er in Park Stapelen een aantal zichtbare 
fysieke werkzaamheden uitgevoerd in het kader van beheer 
en onderhoud. Na de bomeninventarisatie zijn zieke bomen 
gerooid, de Mariagrot is afgebroken en heeft plaats gemaakt 
voor een hedendaags verlicht kunstwerk “het stiltemoment”. 
Daarnaast zijn er extra rododendrons en andere struiken en 
planten geplant. De paden zijn met granulaat bestrooid. De 
Ossenwei en de boomgaard/moestuin zijn opengesteld.  

Verder is er gewerkt aan de uitwerking van het aanpassen 
van de historische bomenlanen en het opstellen van een 
plan/ ontwerp voor de parkinrichting. Dit plan is basis voor 
de actualisering, fine-tuning, verdieping en uitwerking van 
de parkinrichting. 

Er zijn belemmeringen in de voortgang van de 
bestemmingsplanprocedure Woningbouwontwikkeling. 
Overleg tussen gemeente Boxtel en Park Stapelen is daarin 
bepalend. 

In het park hebben afgelopen jaar diverse evenementen 
plaatsgevonden. Een Biënnale van “Kunst in het park” heeft 
diverse beeldende kunstenaars de mogelijkheid geboden 
exposities in te richten. Deze zijn ook momenteel nog 

Deelproject 13  
Park Stapelen

te bezichtigen. De zogenaamde “Spiegeltent” met haar 
evenementen trok veel belangstelling. “Stapel op Sint” 
is een hartverwarmend terugkerend evenement in de 
Sinterklaastijd. Dit wordt door Stichting Boxtel Vooruit en 
haar vrijwilligers in het Kasteel georganiseerd. 

 Dommelbimd 
Stichting Dommelbimd heeft de middelen bij elkaar 
gekregen om de grond over te kopen van Brabants 
Landschap. Een groot succes. Het eigendom is op 7 
september 2015 overgedragen, het beheer is met behulp 
van vrijwilligers geregeld en in 2016 is het Laarzenpad 
aangelegd, incl. een beleefplek bij de Dommel met 
verschillende voorzieningen. Daarmee is de Dommelbimd 
toegankelijk voor wandelaars. Er wordt nu gewerkt aan de 
financieel-administratieve afhandeling. 

Stand van zaken 
Het werk is voltooid en opgeleverd.  De eindafrekening is 
opgesteld en voorgelegd aan de accountant.

Deelproject 12   
Wandel- en fietspad Bobbenagelseweg
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Omschrijving project
De mens wordt sneller beter te midden van de natuur, 
daarom wordt in de bos- en natuurrijke omgeving van Sint-
Oedenrode een zelfstandig behandelcentrum gerealiseerd. 
Initiatief om te komen tot een BIA Medisch centrum is niet 
meer actueel. In plaats daarvan ligt er een nieuw initiatief 
voor een woon- zorgcomplex. Het onderdeel natuur in 
daarbij niet veranderd.

Deelproject 14   
BIA Medisch Centrum – Zorg 

Stand van zaken 
Na het opgaan van de gemeente Sint-Oedenrode in 
de nieuwe gemeente Meierijstad is het overleg met de 
gemeente nieuw leven ingeblazen. Het overleg concentreert 
zich tot de vraag of een woon-/zorgcomplex op het terrein 
ruimtelijk aanvaardbaar is binnen de geldende regels en 
bestemming. Mogelijk moeten de gewijzigde plannen 
resulteren in een aanpassing van het bestemmingsplan en 
een nieuwe anterieure overeenkomst met de gemeente.

Nadat de huurovereenkomst voor de arbeidsmigranten is 
opgezegd zijn de mensen inmiddels vertrokken. 
Zo gauw duidelijk is of de plannen voor een woon-/
zorgcomplex kunnen worden uitgevoerd en nadat de 
anterieure overeenkomst is getekend worden de opstallen 
gesloopt en wordt het terrein opgeschoond. Dit gaat in 
combinatie met de opstalontwikkeling van het ‘rood’.


