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Deelproject 1
Edelherten in het hart van Het Groene Woud

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 13 herten in het gebied losgelaten door
Jan Baan en gedeputeerde Johan van den Hout. Het gaat
goed met de herten in het gebied. Er zijn kalfjes geboren
en zij ontwikkelen goed, een goed teken en positieve
ontwikkeling. De excursies in het voorjaar waren weer snel
volgeboekt. Na realisatie van het ecoduct wordt nog een
gebied aan het edelherten leefgebied toegevoegd.
Krantenknipsels
• Edelherten in Het Groene Woud
• Uitgezette hertjes leven in viersterrenrestaurant

Deelproject 02 			
Ecoduct over de spoorlijn Eindhoven-Boxtel

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
De oplevering is na goedkeuring van de provincie
opgeschoven naar het tweede kwartaal van 2019. De
aanbesteding is afgerond en de werkzaamheden worden
uitgevoerd. Mei 2019 is de buitendienststelling gepland.
Er rijden dan geen treinen zodat de overspanning van het
ecoduct geplaatst kan worden.
Krantenknipsels
• Forse tegenslag voor bouwers natuurbrug De Mortelen:
pas in 2019 komen de liggers over het spoor
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Deelproject 03 			
Groene Win-Win allianties

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
Het project heeft langere tijd op ‘waakvlam’ niveau
gedraaid door een verschil van inschatting van risico’s door
Penvoerder Gemeente Boxtel en projecttrekker Stichting
Agrarische Natuur Vereniging Het Groene Woud. Inmiddels
is door tussenkomst van accountants duidelijkheid over de
administratieve verantwoording. Er wordt hard gewerkt om
de projectdoelen voor eind 2019 te realiseren.
Voor het deelproject multifunctionele landbouw wordt
de laatste slag gemaakt voor het zogeheten gebiedsbod
(collectieve aanpak GGOR-AHS+). Na goedkeuring door het
Waterschap volgt uitvoering van de maatregelen.
Voor het deelproject groenbeleggingsfonds is een pilot
gerealiseerd (Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze). Er
Wordt nu gewerkt aan een voorstel om de 2de pilot door te
starten.
Krantenknipsels
• Boeren en burgers samen op bres voor bijzonder beekdal Kleine Beerze

Deelproject 04 			
Reanimatie van verloren erfgoed

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.

Stand van zaken
Voor de verplaatsing van historisch waardevolle
gebouwen zijn er afgelopen jaar circa 100 bijgebouwen
geïnventariseerd. Vraag en aanbod worden aan elkaar
gekoppeld, waarbij 15 bijgebouwen onder de regeling
gehonoreerd worden. In het overzicht hieronder is de status
per bijgebouw te zien.
Er zijn ook publicaties gemaakt voor kennisdeling van
reconstructie authentieke bakhuizen, putten en boerenerven.

Krantenknipsels:
• Wasven redt historische boerenschuur van de sloop
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Deelproject 05			
Liempde, de toegangspoort van Het Groene Woud

Omschrijving project
Binnen SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar
Liempde) 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 Herinrichting centrum
De projectgroep Liemt in Uitvoering houdt zich bezig met
de herinrichting van het centrum van Liempde. Nadat in april
2017 het heringerichte centrum en d’n Tip geopend zijn, zijn
aanvullende en afrondende werkzaamheden voor D’n Tip en
het centrum uitgevoerd.

Stand van zaken Informatiecentrum
De projectgroep Informatiecentrum heeft gewerkt
aan de restauratie, verbouwing en inrichting van de
langgevelboerderij aan de Barrierweg 4 in Liempde tot
Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. In oktober 2017 is
het bezoekerscentrum geopend. Hierna is verder gegaan
met werkzaamheden voor inrichting, informatievoorziening,
erf en exploitatie.

Stand van zaken Natuur- en Cultuurprojecten
Alle natuur- en cultuurprojecten vallen onder de hoede
van de gelijknamige projectgroep. Er wordt aan een
groot aantal projecten gewerkt. Gestart is met het tweede
bakhuisje, er is gewerkt aan een aantal historische erven,
hoogstamfruitbomen zijn geplant, evenals Liempdse
Wilgen. Het hooilandenproject is opgestart, leidend tot
6 ha. historisch hooilandenlandschap. Het project om te
zoeken naar alternatieven voor het gebruik van ontsierende
landbouwplastics is omgezet naar een project waarin
wandelroutes met hagen ontwikkeld worden, op een manier
dat agrariërs en hun runderen zo min mogelijk overlast
ervaren.
Stand van zaken Promotie
De projectgroep Promotie heeft in september 2017 het
derde oogstfeest georganiseerd wat weer een groot succes
was. In oktober 2017 is het vierde oogstfeest georganiseerd
onder de noemer Liempde pakt Uit. Ook dit was een groot
succes. De tweede basiscursus gidsen is gestart. Ook zijn
twee rondes ambassadeurscurssussen afgesloten. Verder
is doorgewerkt aan de ontwikkeling van de fiets- en
wandelroutes.

BEKIJK SPPILL PROJECTEN OP YOUTUBE

Deelproject 06			
Groot Duijfhuis

Omschrijving project
Het Groot Duijfhuis is een van de cultuurhistorische
gebouwen in het Dommeldal. Brabants Landschap stelt het
gebouw open om bijzondere natuur- en cultuurwaarden
onder de aandacht te brengen bij bezoekers van dit gebied.
Het Groot Duijfhuis is nu een dependance van de SPPiLL
boerderij.
Stand van zaken
Op 12 april 2017 is het Groot Duijfhuis feestelijk geopend.
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Deelproject 07			
De Hulsthoeve

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 08			
Groene Poort en belevingscentrum De Vleut

Omschrijving project
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 dit gebied wordt een samenhangend, kwalitatief
sterk en vernieuwend aanbod van toeristisch-recreatieve
activiteiten in een landschappelijke setting gerealiseerd.
Stand van zaken
Er is afgelopen jaar overeenstemming bereikt over een
aangepaste kostenbegroting. Het project verloopt via twee
aparte trajecten, die parallel aan elkaar worden uitgevoerd.
Traject 1 Groene Poort. : gemeente Best legt een
rotonde en een nabij gelegen openbaar toegankelijke
parkeerplaats aan. ook verzorgt gemeente Best de
inrichting van het Vleutse Broek.
Traject 2 Best Zoo. Best Zoo breidt de dierentuin uit met
de Groene Poort en belevingscentrum De Vleut.

Stand van zaken
Er zijn afgelopen jaar geen activiteiten uitgevoerd. De
initiatiefnemer en eigenaar heeft de Hulsthoeve in de
verkoop gezet, met de wens deze inclusief subsidie en
planvorming te verkopen.

Traject 1: Groene Poort
Er is mondelinge overeenstemming over de aankoop van 5
percelen van 4 eigenaren in het Vleutse Broek. Er is gewerkt
aan een programma van eisen (PvE) voor de invulling van het
gebied en een PvE voor het natuurtransferium. Deze zijn de
basis geweest voor aanbestedingen. De werkzaamheden aan
de rotonde en bijbehorende fietspaden zijn in volle gang. De
optimalisatie van wandel- en fietsroutes bevindt zich nog in
de planvormingsfase. Brabants Landschap heeft inmiddels
een ontwerp gemaakt voor een uitkijktoren en daarvoor een
omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Best. Er
is ook crowdfunding voor de uitkijktoren gestart. Tenslotte
is een externe kracht ingeschakeld om de branding vorm te
geven.
Traject 2: Best Zoo
Op 5 februari 2018 is het bestemmingsplan ’ Uitbreiding
BestZoo, De Vleut’ gewijzigd vastgesteld. De formele
stappen worden nu genomen om Best ZOO toe te voegen
aan het samenwerkingsverband.
Krantenknipsels
• Uitbreiding dierentuin BestZoo: ‘de giraffe likt straks
bijna je bord af’

Informatiebrief 4 - 2018

Deelproject 09			
Land van Bosch
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 Land van Bosch is uitgevoerd en in gebruik genomen
(zie website http://www.landvanjeroenbosch.nl). Het terrein
is ingericht als middeleeuws landschap met een authentieke
waterput, een bakhuisje, middeleeuwse gewassen,
vlechtheggen en bijpassende dieren. Een in het oog
springend object op het terrein is de Vlaamse tiendschuur.
De inrichting van het Land van Bosch is gebaseerd op één
van de bekendste schilderijen van Jeroen Bosch de ‘Zeven
Hoofdzonden. Er worden diverse arrangementen (o.a.
edelherten), workshops (o.a. schilderworkshop), tochten en
markten aangeboden. Onder landschappen van allure-vlag
moet nog één arrangement uitgevoerd worden.

Deelproject 10			
Duizendjarig Woud
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 met kunst.
Het is een toevoeging aan de natuur die het landschap
versterkt en waarmee het wandelen door stad en omgeving
van Sint-Oedenrode en langs de Dommel een intensievere
beleving wordt.
Stand van zaken
Alle 10 omgevingskunstobjecten zijn in productie
genomen met partners. Met elke partner, op een na, is een
overeenkomst. De overeenkomst met Stichting Knoptoren is
aanstaande.
• Het 3,5 km wandelpad verbindt de
omgevingskunstobjecten aan elkaar, er zijn aparte
afspraken gemaakt met partners en belanghebbenden
om die wandelpaden te mogen gebruiken.

•
•
•

Bij 2 omgevingskunstobjecten is er sprake van een
woud. De aanleg van het 2.500 m2 grote Duizendjarig
Woud is in productie genomen.
Bij 2 omgevingskunstobjecten is de aanleg van
parkeerplaatsen opgenomen in de overeenkomst met
de partners.
Voor de organisatie en uitvoering van de Triënnale
F-ORM is een projectgroep in het leven geroepen.
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Deelproject 11			
Natuurexperience Lennisheuvel
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
De route voor de NS-wandeling is goedgekeurd door
Wandelnet en vervolgens uitgezet door vrijwilligers. Op 1
april 2018 is de route door NS gelanceerd. De vlonder en het
waterspeelelement in park Boscheind zijn gerealiseerd. Het
vervolg van de werkzaamheden voor het aanpassen van de
speeltuin bij de kerk is uitgevoerd. Ook het groener maken
van de entrees en de doorgaande wandelroute is nagenoeg
afgerond. D’n Eijngel is een prachtige plek geworden. De
vergunningen voor de wandelbrug over Smalwater zijn
verkregen. In november 2018 is de brug geplaatst.
Plannen zijn in ontwikkeling voor het vergroenen van de
wandelroute station-Lennisheuvel, en de aanleg van een

Deelproject 12			
Wandel- en fietspad Bobbenagelseweg

Omschrijving project
De aanleg van het fiets- en wandelpad Bobbenagelseweg
moet Het Groene Woud en met name het Dommeldal beter
begaanbaar maken.
Stand van zaken
Het werk is voltooid en opgeleverd. De eindafrekening is
opgesteld en goedgekeurd door de accountant.

ommetje en kleine landschapselementen. Het aanpassen
van het station Boxtel om Het Groene Woud te promoten
gaat waarschijnlijk niet door vanwege het ontbreken van de
cofinanciering vanuit ProRail.
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Deelproject 13		
Park Stapelen

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.

Deelproject 13b Dommelbimd
Stichting Dommelbimd heeft de middelen bij elkaar
gekregen om de grond over te kopen van Brabants
Landschap. Het eigendom is op 7 september 2015
overgedragen. Vervolgens is het gehele gebied ingericht als
natuurgebied met wandelmogelijkheden. Het deelproject is
daarmee afgerond en een groot succes. het beheer is met
behulp van vrijwilligers geregeld.

Stand van zaken
Deelproject13a Stapelen
Afgelopen jaar is er een probleem opgetreden omdat de
paters Assumptionisten zich genoodzaakt hebben gezien
hun onroerend goed te verkopen. Dit vanwege het veel
sneller teruglopen van het aantal kloosterlingen dan
gedacht. Inmiddels is er na zorgvuldige voorbereiding
een koper gevonden en zal het notarieel transport nog in
2018 plaatsvinden. De koper en de gemeente Boxtel zijn
in overleg over de deelname aan Kloppend Hart van Het
Groene Woud. Uit deze gesprekken moet blijken of realisatie
van het deelproject doorgang kan vinden of niet.
Krantenknipsels
Boxtel ijvert voor het open houden van kasteelpark Stapelen

Deelproject 14			
BIA Medisch Centrum – Zorg en ecologische verbinding
Omschrijving project
De mens wordt sneller beter te midden van de natuur.
Daarom wordt in de bos- en natuurrijke omgeving van SintOedenrode een zelfstandig behandelcentrum gerealiseerd.
Het 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
is daarbij niet veranderd.
Stand van zaken
Begin 2018 is overeengekomen dat er ter plaatse een
woonzorgcomplex met 24-uurs zorg zal komen. Het
afgelopen jaar zijn de kaders rondom deze ontwikkeling

nader bepaald. Het bestemmingsplan wordt herschreven,
waarbij de daarvoor benodigde onderzoeken opnieuw zijn
uitgevoerd. Gemeente Meierijstad is bezig met het opstellen
van een anterieure overeenkomst.
Getracht wordt de inpassing van het ‘groen’ af te stemmen
en aan te laten sluiten bij het ‘rood’ en de zorgdoelgroep
die hier gehuisvest zal gaan worden. Indien de kaders voor
‘rood’ definitief zijn, kan de landschapsarchitect aan de slag
om de landschappelijke inpassing van het terrein vorm te
geven en daarbij de voor de subsidie te behalen resultaten
te borgen.

