
ECCO

ECCO is een initiatief van Nationaal Landschap 
Het Groene Woud. De projecten en resultaten die lokale 
energiegemeenschappen boeken, worden mede mogelijk 
gemaakt met financiële steun van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling, verstrekt via het 
Interreg-programma Noordwest-Europa, 
het Rijk, de gemeenten Boxtel, Haaren, Meierijstad, 
Son en Breugel en Sint-Michielsgestel en provincie 
Noord-Brabant. www.eccohetgroenewoud.nl

UITNODIGING WORKSHOP
Onze energie, in ons landschap

Programma
11.30 uur Inleiding door Mary Fiers,  
 directeur Groen 
 Ontwikkelfonds Brabant
11.37 uur  Aan de slag in vier groepen  
 onder begeleiding van 
 Design Innovation Group
12.40 uur  Presentaties en afsluiting
13:00 - 
13:15 uur Napraten

Hoe ziet de nieuwe generatie zonneparken eruit? Wat als we weggaan van 
monofunctionele zonneparken, en vanuit de lokale gemeenschap gebieden weten 
te ontwikkelen die meerdere functies omarmen? Hoe ziet een energiepark 2.0 
eruit dat bijdraagt aan het versterken van bijvoorbeeld biodiversiteit, sociale 
verbindingen, lokale economie of toerisme? Kan het bezoeken van een rendabel 
zonnepark een wonderlijke en spannende beleving worden vol verrassing, kleur 
en schoonheid? Hoe kunnen de kunsten bijdragen aan de energietransitie?

Want wat we willen is dat bewoners 
en gemeenten zeggen: dit zonnepark 
willen we wél in onze achtertuin — 
graag zelfs! Met behulp van effectieve 
en creatieve werkvormen schetsen 
en presenteren we met de deel-
nemers aan de workshop in korte 
tijd vier verschillende ontwerpen. 
Aan het eind denken we gezamenlijk 
na over concrete vervolgstappen.

Graag aanmelden via 
communicatie@hetgroenewoud.com. 
Deelname is gratis; maar let op, 
het aantal beschikbare plaatsen 
is beperkt. Degenen die zich al 
aangemeld hebben naar aanlei-
ding van de vooraankondiging, 
hoeven dat uiteraard niet 
opnieuw te doen.
 

Met hartelijke groeten,

Mary Fiers, Groen Ontwikkelfonds Brabant 
Minke van Boekel, Brabant geeft Energie 
Anneke Moors en Netty van de Kamp, Kunstloc Brabant
Marieke Rietbergen, Design Innovation Group 
Jeroen Naaijkens, Nationaal Landschap Het Groene Woud & Podium Circulair
Peter van Oers, Projectleider ECCO in Het Groene Woud 

Tot 9 oktober!

Woensdag 
9 oktober 2019 

11.30 tot 13.15 uur

De Kleine Aarde
Het Klaverblad 13 - Boxtel
Bij deelname aan de work-
shop kun je voorafgaand 
en na de workshop gratis 
deelnemen aan het festival 
In our nature 

Gebruikte beelden op deze uitnodiging zijn bedoeld ter inspiratie en afkomstig van https://landartgenerator.org/ en https://pv-magazine-usa.com/2019/08/03/solar-and-pollinators-photo-essay/
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