LANDSCHAPSTRIËNNALE 2020

HIGH GREEN
INNOVATING
THE LANDSCAPE
NATIONAAL LANDSCHAP
HET GROENE WOUD/VAN GOGH
NATIONAAL PARK I.O. ALS GASTREGIO

LANDSCHAPSTRIËNNALE IN EEN BRABANTS DECOR
De Landschapstriënnale (www.landschapstriennale.com) is een driejaarlijks (inter)nationaal evenement, gericht op verleden, heden
en toekomst van het Nederlandse landschap. Elke keer ‘landt’ de Landschapstriënnale in een andere streek, die een flinke verandering
doormaakt. De opzet verschilt per editie, maar omvat altijd een groot aantal uiteenlopende activiteiten: van conferenties en ontwerpwedstrijden tot excursies, voorstellingen en landschapskunst voor verschillende doelgroepen (zoals burgers, bestuurders, bedrijven
en landschapsprofessionals). In 2020 viert Het Groene Woud haar vierde lustrum. Dan is Brabant in het najaar een hele maand het
decor van de Landschapstriënnale, met Nationaal Landschap Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park i.o. als gastregio.

De ambitie
Er komen grote opgaven op het landschap af. Voorkomen
moet worden dat het landschap daar het sluitstuk van is;
zij is gelijkwaardig aan andere belangen op het speelveld.
De Landschapstriënnale ambieert drie doelen:
• Verbreding van de maatschappelijke betrokkenheid bij het
Brabantse landschap door nieuwe partijen mogelijkheden
te bieden om hun verantwoordelijkheid te nemen voor
het landschap, in relatie met economie, cultuur, erfgoed
en gastvrijheid.
• Verdiepen en bestendigen van inzichten over het Brabantse
landschap door op een creatieve manier aan dat landschap
te werken en er waarde aan toe te voegen.

• Versnellen van de ontwikkelingen in de gastregio en
daarbuiten door Brabant internationaal te promoten
als innovatieve en aantrekkelijke regio met een
topeconomie in een toplandschap.
Veranderingen die tijdens de Landschapstriënnale in
gang worden gezet, bestaan voort door het ontstaan
van nieuwe partnerschappen, nieuwe arrangementen
en nieuwe uitvoeringsprojecten. De Landschapstriënnale
geeft startende of lopende initiatieven een impuls.

Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park i.o. zet
heel Brabant op de kaart!
Stichting Landschapstriënnale en Nationaal Landschap
Het Groene Woud organiseren samen de Landschapstriënnale 2020. Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal
Park i.o. treedt daarbij op als gastregio. Dat is niet voor
niets: juist in Midden-Brabant komen grootschalige
ruimtelijke opgaven (klimaatadaptatie, water, energie,
wonen en natuur) samen in een fijnmazig, kennisintensief en waardevol metropolitaan landschap. Dat daagt
uit, wringt én biedt geweldige kansen. Tegelijkertijd
betekent dit geen geografische afbakening: tijdens de
Landschapstriënnale 2020 staat het Brabantse landschap op de agenda.

Parents en partners:
een uitnodiging tot samenwerking
Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud en
Stichting Landschapstriënnale hebben de inhoudelijke en
organisatorische hoofdlijnen en het programma inmiddels
geschetst. Dit plan van aanpak is niet in beton gegoten en
nadrukkelijk bedoeld om toekomstige parents en partners
uit te nodigen mee te doen. Parents zijn die organisaties
die de gehele organisatie en programmering vanaf het
begin, inhoudelijk en financieel, ondersteunen; het zijn de
mogelijkmakers. Partners zijn partijen die de uitvoering van
een bepaald onderdeel van het programma voor hun
rekening nemen, inhoudelijk, organisatorisch en financieel.
De provincie Noord-Brabant heeft zich vanaf het begin
als parent aangesloten. Ook andere overheden, bedrijven
en organisaties hebben inmiddels aangegeven de
Landschapstriënnale als grote kans te zien om de
kwaliteit van het Brabantse landschap op de
kaart te zetten en te versterken. Zij willen
graag meedoen.
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Doet u mee als parent of partner? Dan zit u op
de eerste rij, heeft u invloed op een concreet en
aansprekend programma, bezorgt u zichzelf een
podium en zet u belangrijke, blijvende
landschappelijke veranderingen mee in gang.
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Parents en partners, doet u mee?
Tot aan september 2020 wordt de opzet en het
programma van de Landschapstriënnale ontwikkeld.
Overheden, organisaties en bedrijven worden van
harte uitgenodigd om daaraan mee te doen.
Uw gemeente, uw organisatie of uw bedrijf maakt
immers deel uit van het Brabantse landschap dat
aan de vooravond staat van grootse opgaven.
U kunt meedoen als parent of als partner.
• Parents zijn (een beperkt aantal) partijen die de
Landschapstriënnale financieel mede mogelijk
maken en daarmee een belangrijk stempel drukken
op de organisatie en de ontwikkeling van het
rompprogramma;
• Partners zijn partijen die een opgave ‘adopteren’
of een onderdeel/dagdeel van het programma 		
tijdens de Triënnale – inhoudelijk en financieel voor hun rekening nemen.

GRANDPARENTS

Uitgangspunten
De Landschapstriënnale 2020:
• is een veelzijdig festival met een breed programma voor een brede doelgroep. Een maand lang
wordt het landschap onderzocht, bediscussieerd, versterkt en gevierd, op concrete plekken in
Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park i.o. en omgeving. Het programma spreekt zowel bewoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties als professionals aan.
• levert concrete, zichtbare resultaten op die het landschap, voor nu en voor de toekomst, versterken.
Ook in de voorbereidingsfase worden resultaten zichtbaar gemaakt om enthousiasme en draagvlak
te bevorderen.
• is een vrijplaats voor onderzoek, creativiteit en vrije discussie over de toekomst van het landschap.
• is een levend voorbeeld voor duurzaamheid. Daar streven we naar in zowel de organisatie
als in de projecten.

Van Gogh Nationaal Park i.o.
Gastregio Het Groene Woud is in transitie naar Van
Gogh Nationaal Park, samen met aanpalende delen
van Brabant. De doelstellingen van Van Gogh Nationaal
Park i.o. stroken met die van de Landschapstriënnale:
ze inspireren en mobiliseren om met creativiteit te
kijken naar de grote transities die op ons afkomen. Het
programma dat erbij hoort, heeft de ambitie om het
landschap structureel en robuust te versterken en te
promoten. Daarmee ligt een waardevolle kruisbestuiving
met de Landschapstriënnale 2020 voor de hand.

Organisatorische contouren
Stichting Landschapstriënnale en de gastregio Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park i.o. staan
voor de organisatie van het rompprogramma van de Landschapstriënnale. Dit bestaat uit zogenoemde
Living Labs rond tien actuele landschappelijke opgaven. Verder organiseert en coördineert Het Groene
Woud diverse vaste Triënnaleonderdelen. De organisatie van het rompprogramma wordt mede mogelijk
gemaakt door zogenoemde parents: een beperkt aantal grotere partijen die zich financieel aan de
Landschapstriënnale verbindt. Daarnaast biedt de Landschapstriënnale ruimte om als partner één van
de tien opgaven te ‘adopteren’ of om eigen onderdelen aan het totaalprogramma toe te voegen. Voor
de nodige kruisbestuiving wordt samenwerking gezocht met regionale landschapsinitiatieven en grote,
lopende programma’s zoals de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2018/2020 en de Dutch
Design Week. Ter versterking van het internationale karakter leggen we contacten met ‘zusterregio’s’
buiten Nederland.

EEN PROGRAMMA VOL UITDAGING
Samen met ontwerpers, experts, bewoners, ondernemers, agrariërs en beleidsmakers grijpen we
de uitdaging aan om tijdens de Landschapstriënnale 2020 een ‘landschapsmetropool’ te realiseren.
Onder de noemer ‘High Green – Innovating the landscape’ zetten we tien Living Labs op. Dit zijn vooraf
geformuleerde concrete landschappelijke opgaven die internationaal relevant én lokaal beleefbaar zijn
en waar tijdens de Landschapstriënnale de schijnwerper op wordt gericht:
1. HIGH TECH - HIGH GREEN over de inzet van concrete landschappelijke kwaliteiten ter ondersteuning
van de kenniseconomie en de stedelijke attractiviteit.
2. WASSEND WATER over de wijze waarop de klimaatadaptatie het landschap mooier kan maken en
verbanden kan leggen tussen stad en land.
3. VLEES EN VIS over slimme aanpassingen in de productiesystemen van de landbouw op basis van
ideeën en voorstellen voor een circulaire economie.
4. LANDSCRAPERS over de voorwaarden waaronder verbeteringen in grote infrastructuur, bedrijvigheid
en landschap elkaar kunnen versterken.
5. PRODUCTIEVE NATUUR over het koppelen van natuur aan andere belangen waardoor nieuwe
kansen voor meer Brabantse biodiversiteit ontstaan.
6. ZON EN WIND over de verschijningsvorm van nieuwe energielandschappen die zich goed verhouden
tot het cultuur- en natuurlandschap.
7. AVONTUURLIJK ERFGOED over de ontwikkeling van een ontspanningslandschap waarin grote en
kleine, oude en nieuwe verhalen tot expressie komen.
8. GROENSTAD over het belang van de natuur en van het landschap in het verstedelijkte gebied en
midden in de dagelijkse Brabantse leefomgeving.
9. DATASCAPES over technologie, big data en blockchain waarmee we het landschap beter leren
kennen en weten wat het nodig heeft.
10. BLUE ZONES over maatregelen en voorzieningen in de buitenruimte die bijdragen aan de
gezondheid van bewoners, gebruikers en bezoekers.
De tien Living Labs worden georganiseerd op tien verschillende locaties die elk representatief zijn voor
het specifieke thema. Samen met de verschillende programmapartners die zich de opgave aantrekken
en aan een oplossing willen bijdragen, zoeken we een ideaal podium, sfeer, format en bemensing.
Zo ontstaat er een reeks van intensieve maatwerkevenementen die samen recht doen aan de diversiteit
van Brabant. De Landschapstriënnale gaat dus deels reizen en komt bij u langs als u dat wil.

Provinciale Omgevingsvisie en Nationale Omgevingswet
De provincie Noord-Brabant beschouwt de Landschapstriënnale
als een prachtige gelegenheid om de ruimtelijke uitdagingen voor
Brabant met elkaar te delen, te verbinden en verder te brengen. De
Landschapstriënnale is een katalysator voor het werken in de geest
van de Brabantse Omgevingsvisie en de komende Omgevingswet.
Tegen deze achtergrond werkt de provincie graag mee om van de
Landschapstriënnale een succes te maken.

OP WEG NAAR 2020
De komende twee jaar worden benut om de eerste
activiteiten te starten en zo het programma van de
Landschapstriënnale verder te ontwikkelen. Een periode
waarin verbindingen worden gelegd en aangegaan met
parents en vele partners om samen tot een ambitieus
programma te komen. Daarmee wordt nu al begonnen.
Op de agenda naar 2020 staan reeds de volgende
evenementen:
• najaar 2018: de kick-off, een brede (publieks)presentatie
van het programma en van de eerste programmapartners;
• najaar 2019: sneak preview en beschouwingen met
veldbezoeken en ruimte voor aanvulling, aanscherping
en bijsturing;
• najaar 2020: de Landschapstriënnale.
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Stichting Landschapstriënnale 2020 en
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