
Verbindt en inspireert

Nationaal Landschap
Het Groene Woud



Dit beeldboek 2012-2016 bevat de zichtbare resultaten van vijf jaar dromen, ambiëren, samenwerken en 
realiseren in Nationaal Landschap Het Groene Woud. Aan de hand van vele foto’s nemen we u mee langs 
tal van mooie initiatieven waarmee we de natuur, het landschap en de gastvrijheid in Het Groene Woud 
vieren. Langs programma’s en projecten waarin de onmisbare verbinding tussen partners ervoor zorgde, 
dat we ons nationale landschap verder vorm konden geven. Langs initiatieven ook, die de leefbaarheid 
stimuleerden en verduurzaming en een groene economie een impuls gaven. 

De resultaten die we in de afgelopen jaren boekten, zijn mede mogelijk gemaakt dankzij u: partners van 
Het Groene Woud, streekrekeninghouders en Rabobanken uit Het Groene Woud en donateurs van het 
Streekfonds. Daarom doen we u, als waardevolle samenwerkingspartner, dit boek cadeau. 

We zien uit naar een voortzetting van onze samenwerking en hopen u inspiratie te bieden voor de jaren 
die voor ons liggen. Voor een toekomst waarin dit nationale landschap blijft floreren. Uitdagingen liggen 
er genoeg.

Bent u door dit boek geïnspireerd geraakt? Heeft u ideeën om de natuur, het landschap of de gastvrijheid 
van Het Groene Woud te versterken? Of wilt u hieraan een bijdrage leveren? Stuur dan een bericht naar 
streekhuis@hetgroenewoud.com.

Foto cover: Kees Beekmans



Groot Duijfhuis, Liempde
Foto: Kees Beekmans



“Het Groene Woud is een Nationaal Landschap om trots op te zijn! Het Groene 
Woud heeft zichzelf in de afgelopen jaren nadrukkelijk op de regionale kaart gezet. 
Een verdienste van burgers, professionals, vrijwilligers, ondernemers, overheden en 
maatschappelijke organisaties. Alle wandel- en fietsroutes die gerealiseerd zijn zoals het 
Heukelommetje bij Tilburg (onderdeel van het Deltaplan voor het Landschap), maar 
ook de vele gerestaureerde kapelletjes, de Groene Corridor-verbinding tussen Eind-
hoven en Oirschot (onderdeel van Landschappen van Allure), de waterkrachtcentrale 
in Sint-Michielsgestel; het is slechts een kleine greep uit de succesprojecten van de 
afgelopen jaren. Succesvol omdat ze vanuit brede draagkracht en inzet gerealiseerd zijn, 
zichtbaar voor iedereen.

Staat Het Groene Woud inmiddels voldoende op de kaart? Nee, dat is nog niet het 
geval. Nog altijd is er veel werk te verrichten. De meest gestelde vraag aan ons is en 
blijft: ‘Wat is dat nou precies, Het Groene Woud?’ Het is een continu proces om hier 
helder in te zijn en eenduidig over deze vraag te communiceren.

De natuur en het landschap blijven altijd de basis van Het Groene Woud. Deze waarden 
versterken en ze toegankelijk en beleefbaar maken staat centraal in al onze plannen 
en projecten, daarbij nadrukkelijk gebruik makend van de gastvrijheid en gezelligheid 
die in ons DNA zit. Draagvlak, inzet en betrokkenheid onder burgers is hierbij cruciaal. 
Zij moeten alle ruimte krijgen (ondersteund door bestuurders). Dat burgerparticipatie 
juist bij een terugtredende overheid tot stand komt is de afgelopen jaren nadrukkelijk 
zichtbaar geworden in Het Groene Woud.

Het uitvoeringsprogramma van Het Groene Woud voor de komende vijf jaar is 
compact en eenduidig. Noodzakelijk, want focus geeft sturing aan uitvoering, binding 
en communicatie. In de toekomst is en blijft het een uitdaging om de juiste keuzes te 
maken en deze met trots uit te dragen. Hierbij worden de kernwaarden van Het Groene 
Woud altijd nadrukkelijk belicht: groen in ál zijn facetten, waarbij de verbinding tussen 
stad en land (dorpen) veel meer in beeld komt.

Die trots is belangrijk. Burgers, ondernemers, onze partners: ze moeten bij Het Groene 
Woud willen horen. Ik ben trots wanneer ik midden in Het Bossche Broek sta en in de 

verte de contouren van de Sint Jan zie, maar ook wanneer ik de kleinschaligheid van de 
meanderende Rosep ervaar. Dat is ons Brabantse landschap, dat is Het Groene Woud. Met liefde 
zou ik in de berm van de A58 grote borden gaan beletteren: ‘Welkom in Nationaal Landschap 
Het Groene Woud’. Ik wil het van de daken schreeuwen.

Het Groene Woud inspireert al eeuwenlang. Vincent van Gogh liet zich al door ons gebied 
inspireren en hij inspireert ons nu weer om landschap, cultuur en economie te verbinden. 
Een bezoek aan Het Groene Woud is dus als het ware een verkenning in een ‘levend schilderij’. 
De ontwikkeling van een Nationaal Park van Wereldklasse in Noord-Brabant, het Van Gogh 
National Park, kan ook de (internationale) bekendheid van onze streek een stevige impuls geven. 
Iets wat we als Het Groene Woud met veel enthousiasme oppakken, uiteraard in nauwe samen-
werking met de provincie. 

Heldere bestuurlijke keuzes en alle ruimte voor betrokkenheid van burgers en ondernemers 
zullen de komende jaren cruciaal zijn. Essentieel is ook de samenwerking tussen alle partijen. 
Samenwerking die daadwerkelijk iets oplevert. Alleen bij helderheid, samenwerking en royale 
betrokkenheid kan Het Groene Woud zich de komende jaren ten volle ontpoppen tot een vitale, 
groene en sociale regio, met een sterke, circulaire economie én een groot gastvrij hart.

In de periode 2017-2020 zal Het Groene Woud zich nog nadrukkelijker in de schijnwerpers 
plaatsen vanuit de successen en de fundamenten die, juist door samenwerking ‘op de werkvloer’, 
de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. De kalender heeft prachtige uitdagingen voor ons in petto. 
Ik noem bijvoorbeeld de vorming van het Van Gogh National Park, waarbij Het Groene Woud een 
vooraanstaande speler is. Maar ik denk ook aan het inspirerende project ‘Brabantse Bodem’ en 
aan de organisatie van de Landschapstriënnale in 2020. Het Groene Woud is daarvoor uitgedaagd 
door Stichting Landschapstriënnale. Wij hebben met ondersteuning van de provincie de intentie 
uitgesproken die handschoen op te pakken, in samenspraak met de partners binnen Van Gogh 
National Park.
 
Ik zie een toekomst waarin je niet meer om Het Groene Woud heen kunt. In restaurants, in 
winkels, overal moet Het Groene Woud zichtbaar zijn. Op iedere hoek van iedere straat. 

Het Groene Woud ademt gezelligheid en dat echte Brabantse gevoel: bij ons ben je altijd welkom!”

Yvo Kortmann
voorzitter Het Groene Woud

Vanuit helderheid en samenwerking de toekomst in

“Het Groene Woud staat op de kaart?!”

Foto: Bas van Laarhoven
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De Scheeken, Liempde-Best
Foto: Kees Beekmans

Nationaal Landschap Het Groene Woud telt 7.500 ha aaneen-
gesloten natuurgebied met beekdalen, leembossen en een rijke 
biodiversiteit. Maar liefst 21 kleinere natuurgebieden vormen 
één groot landschappelijk geheel met zeldzame flora en fauna.

De inspanningen om Het Groene Woud landschappelijk te 
versterken, leidden in de afgelopen jaren tot zichtbare verande-
ringen in het landschap. Dat is te danken aan de talrijke grote 
en kleine projecten die overheden, bedrijven, organisaties en 
burgers samen uitvoerden. Zo zijn er bomen geplant, poelen 
gegraven en onontgonnen natuurgebieden toegankelijk 
gemaakt. Verder kwamen er ecologische verbindingszones. 
En bijzonder: in 2017 is het edelhert teruggekeerd. Daarmee 
maakt Het Groene Woud de verwachtingen van een Nationaal
Landschap meer dan waar.

Het Groene Woud is onlosmakelijk verbonden met Eindhoven, 
’s-Hertogenbosch en Tilburg. Nergens anders in Nederland 
staan stadbewoners in zo’n korte tijd in een prachtig groen 
buitengebied, waarin veel van vroeger bewaard is gebleven.

Bijzondere natuur



 Elf buurtmoestuinprojecten 2013  Educatieproject Aarlese Hoeve, Best  Kindermoestuin Haanwijk, Sint-Michielsgestel  Bidbook EHS Mortelen-Scheeken

 Cultuurhistorisch landschap Het Groene Woud  Gemengde hagen in Het Groene Woud  Bouwhistorisch onderzoek Vlaamse schuur Groot Duijfhuis  Toponiemenbanken Het Groene Woud

http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/buurtmoestuinen-in-het-groene-woud/29
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/projectgroep-de-armenhoef-ontvangt-subsidie-streekfonds-het-groene-woud--/175
http://members.home.nl/g.pieterse/kindermoestuin.htm
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/gemengde-hagen-in-het-groene-woud/52
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/oudste-vlaamse-schuur-staat-in-het-groene-woud/61
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/project-toponiemenbanken-in-het-groene-woud-van-start/181


Groene Corridor, Eindhoven-Oirschot
Foto: Kees Beekmans



 Restauratie Vlaamse schuur Eendenboerderij, Helvoirt  Voor iedereen wat te doen in Het Groene Woud  Gemeynt De Geelders

        Foto: Kees Beekmans

 Trekpaarden, actief levend erfgoed in Het Groene Woud

 Euro Land Art in Het Groene Woud  Vorstelijk landschap, Tilburg  Dommelpad  Zeven vleermuisprojecten

http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/eendenboerderij-helvoirt/8
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/trekpaard-levend-cultureel-erfgoed/96
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/locaties-landart
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-overig/landschappen-van-allure/vorstelijk-landschap
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/beleef-het-dommelpad-120-kilometer-wandelen-en-fietsen-langs-de-dommel/518
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/vleermuizen-in-het-groene-woud/6


Foto: Bas van Laarhoven



Beleef!      ...Het Groene Woud

Nummer 3 • winter 2013

Koud vermaakop de vele bevroren plassen

Winterpret! 

 Magazine BELEEF!  Poelenadoptie-project Eindhoven 2013  Bomenerfgoed in Het Groene Woud  Groene Corridor, Oirschotsedijk Eindhoven

 Zeven buurtmoestuinprojecten 2014  Publicatie historisch onderzoek Den Eijngel, Lennisheuvel  Herstel schuilhut en poel, Best  Boek Statenhoeven 1662

http://www.hetgroenewoud.com/organisatie/cooperatie/magazine-beleef/
http://www.groenecorridor.nl/
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/buurtmoestuinen-in-stedelijke-gebieden---streekfonds-zoekt-actieve-buurtbewoners/256
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/streekfonds-ondersteunt-archeologisch-onderzoek-naar-den-eijngel-in-lennisheuvel/233
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/statenhoeven-1662/40


De Kampina, Oisterwijk-Boxtel
Foto: Kees Beekmans



 Dommelbimd, Boxtel  Natuur- en cultuurprojecten ‘Liempde’  Duurzaamheidsvallei, Oisterwijk - Tilburg  Energiecoöperatie Het Groene Woud

         Foto: Ruud van Nooijen

 Boek bakovens, bakhuizen, waterputten  Wegkapel Boxtelseweg, Schijndel  Deltaplan voor het Landschap in Het Groene Woud  Promotiewagen Het Groene Woud

http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-overig/dommelbimd/
http://www.sppill.nl/projecten/natuur-en-cultuurprojecten/
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/inrichting-duurzaamheidsvallei-voorste-stroom/236
http://www.vecb.nl/producten-het-groene-woud/
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/boek-bakovens-bakhuizen-en-waterputten-in-het-groene-woud/36
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/wegkapel-boxtelseweg-schijndel/14
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-overig/deltaplan-voor-het-landschap/


Foto: Bas van Laarhoven



Nationaal Landschap Het Groene Woud is uniek dankzij haar 
kleinschalige cultuurlandschap. Een landschap bovendien, dat 
zeldzaam karakteristieke plekjes kent en een rijke historie ver-
raadt. In Het Groene Woud vloeien stad en platteland in elkaar 
over. De steden Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg liggen 
immers nabij. Dat maakt van het gebied een uniek stad-land-
schap; de charme van Het Groene Woud is voor iedereen 
dichtbij.

Overal in Het Groene Woud zie je nog goed bewaarde monu-
mentale kerken en kloosters, Vlaamse schuren en kapelletjes, 
molens, bakhuisjes, putten en veldpoorten. Allemaal hebben ze 
een verhaal. En allemaal hebben ze hun eigen karakteristieke 
rol in het landschap. Ze geven Het Groene Woud haar zo 
kenmerkende, unieke gezicht.

Natuur en authentieke dorpskernen wisselen elkaar hier af. 
Deze landschappelijke verscheidenheid inspireert velen. Nu, 
maar ook vroeger. Zoals Vincent van Gogh in zijn tijd, die dit 
karakteristieke landschap veelvuldig beschreef en schilderde. 

Karakteristiek landschap

Spoordonkse watermolen, Spoordonk
Foto: Kees Beekmans



 Van Kruiskamp naar Het Groene Woud  Realisatie EHS in de Brand en Bossche Broek

  Foto: Kees Beekmans

 Kloppend Hart van Het Groene Woud  Natuur dichtbij huis

 Koorbank Olland  Doeboek voor Groene Woudlopers  Boek Velder-Heerenbeek, Liempde - Oirschot  Wereldbomen in Het Groene Woud

http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/van-kruiskamp-naar-het-groene-woud/28
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-overig/landschappen-van-allure/kloppend-hart
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/actie-lnmh-natuur-dichtbij-huis/105
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/koorbank-met-ollandse-geschiedenis/92
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/kinderen/doeboek-voor-groene-woudlopers/
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/boek-landgoed-velder-en-heerenbeek/31
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/wereldbomen-als-landmarks-in-het-groene-woud/19


De Markt, Oirschot
Foto: Kees Beekmans



Workshop nieuwe 
Business Modellen
           

 ...in Het Groene Woud

Uitnodiging 2 december 2014

Praktische informatie
Datum:  2 december 2014
Tijd:  17.30 tot 20.00 uur
Locatie:  Streekhuis Het Groene Woud, 

Keefheuvel 1A, Liempde

Graag nodigen wij u uit voor de workshop ‘Nieuwe Business Modellen …in Het Groene Woud’. 
De workshop vindt plaats op dinsdagavond 2 december in Streekhuis Het Groene Woud in Liempde. 
De workshop wordt verzorgd door Erik van den Oord samen met Rob van de Ven en Geert van Seeters. 
Zij hebben samen met Jan Jonker (hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen) en anderen het nieuwe boek ´Nieuwe Business Modellen; Samen Werken 
aan Waardecreatie´ geschreven. Erik is vanuit Stichting Streekhuis Het Groene Woud gefaciliteerd 
om mee te schrijven aan het boek en draagt zijn kennis over aan de streek. 

 Werkplaats Het Groene Woud  Acht erfgoedprojecten 2014  Achterbanbijeenkomst nieuwe businessmodellen  Natuur- en landschapsversterking t.b.v. das en patrijs

         Foto: Ruud van Nooijen

 Achterbanbijeenkomst erfgoednetwerken  Bier als Bourgondische basis  Bijen-aanplant in Het Groene Woud  Boek Boxtelse Kartuizerhoeve en Boxtelse Kartuizers

http://www.werkplaatshetgroenewoud.com/
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/streekfonds-het-groene-woud-stelt-5000-euro-beschikbaar-voor-vijf-erfgoedprojecten/327
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/themabijeenkomst-hgw-nieuwe-businessmodellen/413
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/natuur--en-landschapsversterking-voor-de-das-en-de-patrijs-in-het-groene-woud/13
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/bier-als-bourgondische-basis---het-fundament-van-een-unieke-brabantse-biercultuur-een-lambiek-in-het-groene-woud/62
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/bloemen-voor-bijen-in-het-groene-woud/536
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/boxtelse-kartuizerhoeve-en-boxtelse-kartuizers/32


Foto: Bas van Laarhoven



 Boek Den Eijngel, Lennisheuvel  Buurtnatuur, Empel  Rural Alliances - Brabants Manifest voor samenwerking  De N65 als etalage, Helvoirt

 Gastvrijheidsprogramma Het Groene Woud  Erven plus  Cursus handmatig klompen maken  De Scheeken levend landschap

http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/den-eijngel/16
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/buurtnatuur-empel/52
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-overig/rural-alliances
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/n65-als-etalage
http://www.hetgroenewoud.com/applications/hetgroenewoud/website-2016/files/documenten/HGW_projecten_2017-2020_okt12_los.pdf
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/ervenplus/63
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/cursus-handmatig-klompen-maken/57
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/uitnodiging-bijeenkomst-levend-landschap-wederopbouwgebied-de-scheeken/507


Oisterwijkse Bossen en Vennen
Foto: Kees Beekmans



 Het Groene Woud in Vogelvlucht  Het Groene Woud kleurt geel!  Ontwikkelplan Stichting Fruitcultuur Brabant  Boek Domus prope Buscumdis

 Organisatie zaagdagen, ’s-Hertogenbosch  In de Vlaamse schuur, Haaren  IVN Natuurgidsencursus  Jongerenprogramma

HGW zonnebl_sticker.indd   1

09-04-15   09:02

http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/het-groene-woud-in-vogelvlucht/33
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/van-gogh-komt-tot-leven-zonnebloemen-kleuren-het-groene-woud-geel/389
http://www.fruitcultuurbrabant.nl/
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/boek-domus-prope-buscumducis-het-kartuizerklooster-bij-s-hertogenbosch-1466-1641/35
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/zaagdagen-(organiseren-van--)/44
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/pit-in-de-vlaamse-schuur/46
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/ivn-natuurgidsencursus-het-groene-woud/5
http://www.hetgroenewoud.com/organisatie/streekraad/stimulering-jongerenprojecten


Sint Janspontje, Liempde
Foto: Kees Beekmans



 Het Groene Woud-sapverpakking Sappig  Boek Gemeene Gronden  Landpoorten Mooi Straten, Oirschot

        Foto: Kees Beekmans

 PlantenNu Het Groene Woud 2015

 Ontwikkeling Mozaïek Dommelvallei  Onderzoek en boek historische boerderijen Boxtel  Ontsluiting oorkonden Clarissen  Natuurpoort Spoordonkse Watermolen

http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/sapverpakkingen-het-groene-woud/41
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/boek-dat-men-het-goed-van-den-ongeboornen-niet-mag-verkoopen/22
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/landpoorten-buurtschap-straten/17
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/planten-nu-het-groene-woud-2015/43
http://dommelmozaiek.nl/
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/onderzoek-en-boek-boxtelse-boerderijen/53
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/ontsluiting-oorkonden-clarissen/60
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/natuurpoort-spoordonkse-watermolen/37


Nationaal Landschap Het Groene Woud is gastvrij. Het Bourgon-
dische hart klopt sterker dan ooit met recreatiemogelijkheden 
voor jong en oud, terrasjes bij pittoreske cafés en gastvrije
restaurants. Ook mogelijkheden voor een compleet dagje uit 
zijn er in overvloed. En wie meer dagen in Het Groene Woud 
wil verblijven, heeft met de vele hotels, bed & breakfasts, 
kampeerboerderijen en campings keuze genoeg.

Wie wil genieten in Het Groene Woud komt ruimschoots aan 
zijn trekken met de honderden kilometers fiets- en wandelpad, 
dwars door natuurgebieden, dorpen en kernen. Om erop uit 
te trekken, te sporten en simpelweg te genieten van de unieke 
afwisseling van natuur, cultuur, erfgoed en recreatieve beleve-
nissen.

Waar je in Het Groene Woud ook ‘aanlegt’, overal ben je van 
harte welkom. En waar je ook komt, je wordt ontvangen op 
dezelfde gastvrije en hartelijke manier: op z’n ‘Groene Wouds’.

Bourgondische gastvrijheid

De glazen boerderij, Schijndel
Foto: Kees Beekmans



 Speelmonument Vliegveld B.85, Schijndel  PlantenNu Het Groene Woud 2016  Schakelen in de populierenketen  Boek In de Koecken gelevert

 Restauratie Joodse Begraafplaats, Oisterwijk  Promotiecampagne Gewoon bij jou om de hoek  Stadsboerderij Eyghentijds, Rosmalen Restauratie Vlaamse schuur Eendenboerderij, Helvoirt 2e fase

http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/speelmonument-b85-schijndel-op-de-vlagheide/38
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/plantennu-het-groene-woud-2016/49
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/samenwerking-noodzakelijk-voor-behoud-populieren/122
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/in-de-koecken-gelevert-historisch-kookboek-bevat-culinaire-schatten-van-kasteel-stapelen-in-boxtel/471
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/eendenboerderij-helvoirt-fase-2-vervanging-rieten-dak/58
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/restauratie-joodse-begraafplaats-oisterwijk/25
http://www.stadsboerderijeyghentijds.nl/


Foto: Bas van Laarhoven



WWW.VANGOGHNATIONALPARK.COM

STEM OPVAN GOGH  NATIONAL PARK  BRABANT
SMS NATUUR 10 NAAR 1008
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 Waterkrachtcentrale-Dommelstroom, Sint-Michielsgestel  Boek Noud Aartsen  Edelhert als natuuricoon van Het Groene Woud  

         Foto: Henk Heijligers, Limburgs Landschap

 Veldlessen Het Groene Woud, De Scheeken

 Triathlon Het Groene Woud, Oirschot  Uitvoeringsprogramma Bijengezondheid in HGW  Vlaamse schuur Land van Bosch, Best  Van Gogh National Park

http://dommelstroom.com/
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/boek-noud-aartsen/50
http://www.hetgroenewoud.com/organisatie/het-groene-woud/terugkeer-van-het-edelhert-in-het-groene-woud
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/veldlessen-het-groene-woud/61
http://triathlonhetgroenewoud.nl/
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/informatiebijeenkomst-bijengezondheid-in-het-groene-woud/423
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/vlaamse-schuur-van-het-land-van-bosch-in-best-bereikt-hoogste-punt/400
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/van-gogh-national-park-en-den-bosch-eindhoven-en-tilburg-horen-bij-elkaar/588


Nieuwe Heide, Best
Foto: Kees Beekmans



 Tekenwedstrijd Het Groene Woud kabouterboek  Vlecht- en wilgenfestival, Schijndel  Erfgoedstrategie De Geelders  Boek Rondom Rode

 Kabouterboek Het Groene Woud  Herstel heideterrein met insectenmuur, Best  De Gèsselse Kiosk, Sint-Michielsgestel

  Foto: Kees Beekmans

 Optimalisatie vrijwilligersinzet, Pilot De Geelders

http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/tekenwedstrijd-voor-kabouterboek-het-groene-woud/407
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuwsarchief/vlecht--en-wilgenfestival-in-schijndel/309
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/erfgoedstrategie-de-geelders/51
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/boek-rondom-rode/59
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/mero-het-kaboutervrouwke-van-het-groene-woud/45
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-streekfonds/gesselse-kiosk/27


Circo Circolo, Liempde
Foto: Kees Beekmans

Het landschap van Het Groene Woud is eeuwenoud, en tegelijkertijd nog 
jong genoeg voor het dromen over en realiseren van grootse ambities 
voor de toekomst van landschap en leefomgeving. 

Bijzondere ambities zijn er, zoals de vorming van Van Gogh National 
Park, waar Het Groene Woud als vooraanstaande speler nauw bij be-
trokken is. Van Gogh leefde hier een deel van zijn leven en heeft talrijke 
taferelen van het Brabantse land op het doek en in brieven vastgelegd. 
Hij inspireert ons om landschap, cultuur en economie te verbinden. 

Die inspiratie zorgde er ook voor dat Het Groene Woud de intentie kon en 
wilde uitspreken om, in samenspraak met de provincie Noord-Brabant en 
de partners in Van Gogh National Park, in 2020 de Landschapstriënnale 
in (Midden) Brabant te organiseren. Juist ook omdat diezelfde inspiratie 
in de afgelopen jaren leidde tot unieke plannen voor de toekomst, die 
we graag aan de wereld tonen. We willen laten zien hoe het landschap, 
het Brabantse mozaïek, een oplossing kan bieden voor maatschappelijke 
uitdagingen in de stad en omgekeerd. Hoe historische elementen een 
hightechregio als Brainport Eindhoven versterken. Hoe economie en 
cultuur elkaar aanvullen. En hoe overheid, maatschappelijke organisaties, 
bedrijfsleven en burgers succesvol samenwerken aan de toekomst van 
onze leefomgeving.

In Nationaal Landschap Het Groene Woud bewijzen we telkens weer 
dat schijnbare uitersten samen kunnen zorgen voor een duurzame leef-
omgeving. De aanwezigheid van bijzondere natuur, het karakteristieke 
cultuurlandschap en de Bourgondische gastvrijheid geven hieraan een ex-
tra, waardevolle dimensie. Ze vormen een stevig en herkenbaar fundament 
om op voort te bouwen. Om toekomstige ontwikkelingen te omarmen, 
samen te werken en met onze gedrevenheid anderen te inspireren. 

Het Groene Woud inspireert



Fotografie: 
Bas van Laarhoven 
Kees Beekmans

Vormgeving, tekst en redactie:
Communicatieteam Het Groene Woud

2017

Colofon



Bossche Broek, ‘s-Hertogenbosch
Foto: Kees Beekmans




