Jaarverslag Stichting Landschap het Groene Woud
2021
1. Vooraf
De voorgaande jaren waren de activiteiten in en rond Het Groene Woud (HGW)
ondergebracht in twee stichtingen: Nationaal Landschap HGW en Landschapsfonds
HGW. Op 9 juli 2021 zijn deze twee stichtingen gefuseerd tot één nieuwe Stichting
Landschap Het Groene Woud, met als doel:
Het stimuleren en ondersteunen van de uitvoering van projecten gericht op
natuurbeheer, op het versterken van de landschappelijke kwaliteit, het bevorderen
van de biodiversiteit en aanverwante doelen, zoals erfgoed.
Het bestuur en de organisatie is op de nieuwe situatie afgestemd.
De aanleiding voor deze fusie lag in de vaststelling in 2020 van het masterplan voor
het Van Gogh Nationaal Park. De argumentatie lag in de behoefte om effectiever te
kunnen werken. In 2021 was daarom de aandacht enerzijds gericht op de afronding
van lopende projecten en anderzijds op de vormgeving van de nieuwe strategie in
het licht van de veranderde constellatie.
Hierna worden achtereenvolgens de activiteiten geschetst rond:
• de afstemming op Van Gogh NP,
• de afronding van grote projecten,
• de voortgang van de doorlopende activiteiten,
• de nieuwe strategie zoals uitgewerkt in het programma Penwortel,
• de nieuwe bestuurlijke en operationele organisatie,
• de financiële situatie,
• de vooruitblik naar 2022 en 2023.
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2. Afstemming op Van Gogh Nationaal Park
Het idee voor dit park ontstond in 2016 binnen Het Groene Woud en de eerste
stappen op weg daar naartoe zijn door ons gezet. In 2020 kwam dit proces in een
volgende fase door de vaststelling van het masterplan waarin ca zestig partners zich
achter dit initiatief schaarden. Dit plan is voorgelegd aan toenmalig minister van LNV
Schouten ter verkrijging van de formele status. Deze aanvraag is nog in behandeling.
Het masterplan is opgebouwd langs vier ontwikkellijnen:
• Natuur, landschap en erfgoed als kans
• Perspectief voor boeren en duurzame voedselproductie
• Natuur en landschap tot in het hart van de stad
• Ontwikkeling van natuurbeleving en duurzaam (cultuur)toerisme.
Met name aan de eerste lijn willen wij bijdragen door de uitvoering van projecten. Om
de haarvaten van de samenleving te verbinden met de doelstellingen van VGNP is in
de begroting van VGNP voor 2021 en 2022 een bijdrage aan de streeknetwerken
opgenomen en ontving HGW in 2021 € 32 K.

3. De afgeronde projecten
3.1. Het uitvoeringsprogramma 2017 - 2020
De meeste projecten van dit uitvoeringsprogramma waren al in 2020 afgerond.
Hierover is in het vorige jaarverslag gerapporteerd. In het afgelopen jaar liepen de
activiteiten nog door van de projecten:
-- Agro-forestry over (laan)boomteelt op melkveehouderij bedrijven. Hier is nog een
groeiseizoen aan toegevoegd voor de monitoring;
-- Inventarisatie Vrijkomende Agrarische bebouwing met cultuurhistorische betekenis;
-- ECCO (zie hierna).
Deze drie projecten zijn nu ook alle afgesloten. Het eindverslag en de eindafrekening
voor het programma worden in 2022 bij het provinciaal bestuur ingediend. Daarmee
komt er een einde aan een breed, uitgebreid programma met grote maatschappelijke
en landschappelijke impact, een looptijd van vijf jaar, een financiële omvang van ca
zes miljoen euro en een uitvoering van tientallen projecten en activiteiten met vele
honderden betrokkenen. Dit programma bood ook de mogelijkheid voor het initiatief
en het mede organiseren van de Landschapstriënnale 2020/21, het Van Gogh
Nationaal Park en het programma Brabants Bodem.
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3.2. ECCO
Met onze deelname aan het internationale en door de EU gesubsidieerde project
ECCO wilden we een bijdrage leveren aan de energietransitie met, vanuit de
doelstelling van Het Groene Woud, extra betrokkenheid van burgers in
energiegemeenschappen en verbetering van de omgevingskwaliteit. De beoogde
“energiegemeenschappen” zijn lokale samenwerkingen tussen burgers, bedrijven en
overheid. De oorspronkelijke looptijd van het project was drie jaar maar is voor HGW
verlengd tot eind 2021. Het project is nu inhoudelijk afgesloten. Er is een eindverslag
opgesteld door de projectleider Peter van Oers. Hieruit blijkt een voorspoedig verloop
van het ECCO-project, met één uitzondering, zie hierna. De procedure voor de
financiële afrekening zal nog geruime tijd vergen. Voor een aantal partners (niet voor
HGW) is het project met 6 extra maanden verlengd. Gevolg is dat de algehele
verantwoording, zowel inhoudelijk als financieel, pas na 1 juli plaats zal vinden.
Daarna duurt het nog enige tijd voor goedkeuring van de EU verwacht kan worden.
Een voorzichtige aanname is dat er einde 2022, begin 2023 volledig inzicht zal zijn in
de bijdrage van de EU.
De activiteiten werden conform het plan uitgevoerd, de administratie voldeed aan de
Europese regels en de betalingen volgden conform, de coördinatie functioneerde
goed. We hebben ons bij de EU tot activiteiten verplicht, dat is dus maximaal
stuurbaar. Die activiteiten moeten wel impact hebben en dus kijken we ook naar de
resultaten!
In dit verband zijn de volgende zaken van belang.
- In het Nationaal Klimaatakkoord is de ambitie dat 50 % van de energietransitie
in handen is van de gemeenschap. In de praktijk blijkt deze ambitie vooral te
gelden voor beleid.
- Op hoofdlijnen zijn er twee regelingen die energieprojecten mogelijk maken:
de SDE en de postcoderegeling. In de praktijk is de SDE voor ondernemers
financieel interessanter gebleken waardoor samenwerking tussen burgers en
bedrijven voor de bedrijven nauwelijks aantrekkelijk is.
- Het uitwerken van de energietransitie in de Regionale Energie Strategieën
legde een groot beslag op de ambtelijke capaciteit.
- De net-capaciteit voor de levering van energie is minder en minder geworden
waardoor het realiseren van concrete projecten in de loop van de jaren steeds
moeilijker en recent onmogelijk werd.
Al deze factoren maakten de uitvoering van het project niet gemakkelijker.
Lopende het project zijn dus de onzekerheden zeer toegenomen. De externe
omstandigheden zijn sterk veranderd sinds de start begin 2017. Enerzijds krijgt de
doelstelling van ECCO de wind mee door het gewijzigde beleid, anderzijds is er
tegenwind doordat deze wijzigingen het ook ingewikkelder maakte voor de lokale
overheden en burgers. De golf van de energietransitie nam in kracht toe, maar
daardoor ook in turbulentie. De corona-crisis deed daar nog een schep bovenop.
Door de langdurige lockdowns konden geplande bijeenkomsten fysiek niet doorgaan,
een groot gemis als het gaat om gemeenschapsvorming.
De ontwikkeling van de energiegemeenschappen was, na consultatie van de
deelnemende gemeenten, in handen gelegd van de combinatie Overmorgen /
Relocal. Helaas leverde dat niet de gewenste resultaten op, reden waarom de
samenwerking tussentijds is beëindigd. Het ontbreken van energiegemeenschappen
werkte uiteraard door in het boeken van fysieke resultaten.
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ECCO was een complex project, met veel samenwerkingspartners en veel
verschillende financiers. De EU financierde onderdelen op basis van. de
internationale programmering. Voor de EU-bijdrage is aan alle verplichtingen
voldaan. Het project was echter groter.
Van de oorspronkelijke project onderdelen zijn er enkele niet uitgevoerd en er zijn
nieuwe activiteiten toegevoegd. Daarvoor is ook extra financiering gevonden, onder
andere door de koppeling aan de Landschapstriënnale. Het ECCO onderdeel binnen
de Landschapstriënnale was veruit het drukst bezocht. Duidelijk is gemaakt dat er
volop mogelijkheden zijn om de energietransitie in het landschap op een zodanige
wijze uit te voeren dat er sprake kan zijn van een versterking van het landschap, en
gemeenschap. Naar verwachting wordt het eindsaldo ca € 86 K (nog steeds
afhankelijk van definitieve eindafrekening over het totale internationale programma
met de EU in 2023). In overleg met de partners willen we dit saldo besteden aan het
benutten van de lessons learned in ECCO bij de landschappelijke inpassing van
klimaatadaptatie en energietransitie.
3.3. Landschapstriënnale 2020/21
De Landschapstriënnale 2020 vond door de verwikkelingen ten gevolge van corona
grotendeels plaats in 2021. Het initiatief om deze triënnale in het Van Gogh NP te
houden kwam van het Groene Woud en we hebben daarom de uitvoering intensief
ondersteund in de uitvoerings-stichting waarin naast HGW ook Brabants landschap
en de landelijke Stichting Landschapstriënnale zitting namen.
Een verslag van en reflectie op het uitgebreide programma is te vinden op
https://landschapstriennale.com/kroniek2021/ waar Mark Hendriks stelt:
“De Landschapstriënnale van 2021 heeft – in navolging van de editie van 2017,
waarin het al ging over ‘landschapsinclusief’ handelen en ‘landschapsdemocratie’ –
de status van landschap als fundament willen herstellen. Vooral door een breed
publiek te wijzen op de ecologische, economische en sociale waarde die landschap
heeft voor de maatschappij. Als de plek waar we de ‘klimaatramp’ kunnen bestrijden
– door andere vormen van voedselproductie, door biodiversiteitsherstel, door de
winning van hernieuwbare energie –, maar ook waar we terecht kunnen voor
datgene het leven de moeite waard maakt en kleur geeft: schoonheid, verhalen,
liefde, ontspanning, zon, verdieping, erfgoed, identiteit, rust, water, wind, vervoering,
natuur.”
Het programma was georganiseerd rond tien thema’s in evenzovele
“landschapslabs” met een discussie op en rond een “platte kar” als rode draad. De
streams van tientallen programmaonderdelen werden heel goed bezocht, zodat
ondanks de lockdowns toch een gedenkwaardige en waardevolle triënnale
plaatsvond. De basis begroting van ca € 360K, gebaseerd op bijdragen van zes
partners liep ten gevolge van (het uitstel door) corona op tot ca € 470 K, maar is
dankzij een strakke bewaking en veel bijdragen en subsidies vrijwel sluitend
gerealiseerd, zodat voor ons nog slechts een bijdrage van ca € 1000 nodig was om
de boeken te kunnen sluiten.
We kunnen zonder terughoudendheid spreken van een zeer geslaagd programma,
waarin de kwaliteiten van, de problemen in en uitdagingen voor het Brabantse
landschap waardevolle aandacht kregen. De volgende editie van de triënnale vindt
plaats aan de Waddenkust.
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4. Lopende projecten
4.1. Landschapsfonds Het Groene Woud
Bij het Landschapsfonds kunnen initiatiefnemers uit het gebied financiële
ondersteuning van hun project blijven aanvragen. In de afgelopen jaren zijn zo 127
projecten op weg geholpen en publicaties gerealiseerd.
In 2021 zijn er 17 aangevraagd en 14 toegekend.
De projecten worden inhoudelijk beoordeeld door de projectadviescommissie (PAC),
die bestaat uit: Ger van den Oetelaar (voorzitter), Marijke Abrahams, Henk van
Roosmalen, Harrie Boot, Riet Meijer, Henk Veldkamp, Mari van de Velden
(secretaris).
Voor ondersteuning van projecten via het landschapsfonds wordt o.a. gebruik
gemaakt van donaties van ‘Vrienden van Het Groene Woud’: inwoners, bedrijven en
organisaties die de doelstellingen van HGW een warm hart toedragen, en daarom
donateur van HGW willen zijn. Voor bedrijven en organisaties is het tevens een
mooie en makkelijke manier om invulling te geven aan ‘landschappelijk verantwoord
ondernemen’. Het aantal Vrienden van HGW was eind 2021 ruim 200.

4.2. Deltaplan voor het Landschap
Het initiatief voor het Deltaplan voor het Landschap dateert al van 2007. Voor het
gebied Heukelom, Moerenburg, Koningshoeven in de gemeenten Oisterwijk en
Tilburg werd door de minister van VROM subsidie van € 950 K beschikbaar gesteld
voor aanleg en beheer van een aaneengesloten netwerk van landschapselementen
in een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap, inclusief recreatieve ontsluiting;
ingericht met streekeigen beplanting en streekeigen materialen, met langjarige
beheerscontracten die een bijdrage leveren aan de agrarische bedrijfsontwikkeling.
Ook moest er budget voor het beheer (tot 2043) komen.
Er zijn tot 2016 door 26 bedrijven landschapsplannen ondertekend, die, samen met
enkele particuliere afspraken, ruim 9 ha landschapselementen invullen. De basis
voor het beheer was het Stimuleringskader Groen-Blauwe diensten (STIKA),
tegenwoordig de Stimuleringsregeling Landschap (STILA). De contracten, controles
en uitkeringen zijn gecontroleerd via RVO. Daarnaast is een aparte “Deltaregeling”
ontwikkeld. De ondernemer die een actieve bijdrage levert aan het beleefbaar maken
van het landschap, krijgt een jaarlijkse vergoeding. De naleving hiervan wordt
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gecontroleerd door Brabants Landschap, de vergoeding wordt uitgekeerd via het
landschapsfonds van HGW.
Door veranderingen binnen de agrarische bedrijven is het aantal contracten van 26
teruggelopen tot 16.
Omdat STIKA/STILA telkens voor 6 jaar wordt vastgelegd kon voor het beheer alleen
een 30-jarige garantie worden gegeven als er ook een bedrag beschikbaar is voor de
resterende jaren. Met een geldlening van de provincie Noord-Brabant van € 950 K
heeft Het Groene Woud, samen met bijdragen van het Brabants Landschap en de
gemeente Oisterwijk, een financiële buffer gevormd die volstaat om de gemaakte
afspraken m.b.t. de langjarige beheersvergoedingen te kunnen nakomen.
De voornoemde buffer bestaat uit de rente-inkomsten op de hiervoor verstrekte
lening door de provincie, welke in 2039 moet worden ingelost. Omdat in 2021 de
rente op banktegoeden negatief werd en daarmee het risico ontstond dat het doel
niet te realiseren zou zijn, is het bedrag onder zekerheid van hypotheek en pandrecht
geleend aan de Stichting ARK tegen een vaste rente. Hiermee wordt op een
financieel veilige manier een dubbel doel bereikt: zekerstelling voor de
landschapscontracten in het Deltaplan, en een bijdrage aan de realisatie van nieuwe
natuur. Tevens is hierdoor geborgd dat de lening aan het einde van de looptijd kan
worden terugbetaald aan de provincie.
Met de Stichting Duurzaamheidsvallei te Oisterwijk is in 2016 een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarbij zij het werk van Deltaplan voor het
Landschap voortzetten. Zij geven sturing aan de groeiende betrokkenheid van
bewoners en omwonenden met het landschap en inrichting van dit gebied. HGW
draagt hier financieel aan bij.

4.3. Landschapsbiografie De Dommel
Voor de ontwikkeling van Van Gogh Nationaal Park is, op basis van het
projectvoorstel uit 2020, in ’21 gestart met het schrijven van de Landschapsbiografie
voor de Dommel. Als voorbeeld dienden vergelijkbare beschrijvingen voor de andere
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nationale parken, met name voor de Drentse Aa. Hiervoor is financiële ondersteuning
is aangevraagd en gekregen van RVO, namens het Ministerie van LNV, in het kader
van de regeling ‘Tijdelijke ondersteuning Nationale Parken’. Met de bijdragen van de
partners, met name Brabants Landschap en Waterschap de Dommel, is een
projectbegroting vastgesteld van € 245 K.
Doel van het project is om een ontwikkelingsgerichte Landschapsbiografie voor het
stroomgebied van de Dommel te maken. Een standaardwerk dat de landschappelijke
en historische rijkdom voor een breed publiek toegankelijk maakt en dat als
inspirerende basis en verbindende onderlegger kan dienen voor economische,
recreatieve en ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Het project zal in 2023
worden afgerond.

5. Programma Penwortel
De realisatie van het uitvoeringsprogramma 2017 – 2020 en de ontwikkeling van Van
Gogh Nationaal Park vroeg in 2021 een herijking van onze strategie.
Overheidsbeleid is recent op veel punten ingrijpend veranderd en op andere punten
nog volop in discussie. De crisis frustreert ambities en plaatst bedrijven, organisaties
en overheden voor spannende vragen.
Om in deze turbulentie helder te krijgen wat onze ambities zijn en wat we
daadwerkelijk gaan doen, is eind 2020 het Programma Penwortel geschreven, wat
na overleg met de partners in maart 2021 is vastgesteld. Op basis hiervan zijn de
Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud en Stichting Landschapsfonds Het
Groene Woud in juli 2021 bestuurlijk gefuseerd.
Dit uitvoeringsprogramma is anders van karakter dan dat van 2017-2020. Destijds
waren de ambities groter. Dat leidde tot een innovatief, breed portfolio. Veel
resultaten daarvan hebben nu een plek gekregen in het plan voor Van Gogh NP.
Daarom is voor Het Groene Woud nu behoefte aan focus, vandaar de aandacht voor
de “penwortel”.
Het programma is niet in beton gegoten. We zullen blijven reageren op nieuwe
initiatieven die passen binnen de doelstellingen. We willen met de uitvoering van dit
programma weer een structurele en substantiële bijdrage leveren aan een
robuustere natuur, een mooier landschap, en gewaardeerd erfgoed. Met een
groeiend aantal eigenaren en gebruikers die zich daarvoor verantwoordelijk voelen.
Centraal in “Penwortel” staan de lokale samenwerkingsprojecten. De verwachting
was dat in 2021 vijf projecten bij lokale gemeenschappen gestart zouden kunnen
worden. Om ze te kunnen identificeren hebben we deze initiatieven “deel-landschap”
genoemd. Dit concept blijkt zo goed aan te slaan dat er eind ’21 al sprake is van 9
initiatieven en bij het schrijven van dit verslag al 12.
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6. Organisatie
De fusie heeft geleid tot een scherper afgebakende agenda, en een kleiner
werkgebied met minder partners. In 2021 waren dat:
De stichting Brabants Landschap en stichting Zet,
Waterschap de Dommel,
Gemeenten Oirschot, Best, Sint-Michielsgestel, Meierijstad, Boxtel en Oisterwijk.
Deze organisaties vormen samen de Groene Woud Raad en houden toezicht op het
bestuur.
Het bestuur bestond op het moment van de fusie uit:
Jeroen Naaijkens, voorzitter
Jan Baan, penningmeester
Ger van den Oetelaar, vice-voorzitter en secretaris
Michel van Rooij, lid
Els Aarts, lid.
Eind 2021 zijn Jan Baan en Els Aarts teruggetreden en opgevolgd door Désiré van
Laarhoven en Arjen Simons. Als aspirant-bestuurslid zijn toegetreden: Stan
Kerkhofs, James van Leuven, Twan Tiebosch en Henk Klösters.
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De administratieve en organisatorische ondersteuning van het bestuur wordt
geboden door:
Johan van Cuyck
algemene coördinatie
Bernadette Roestenburg secretariaat
Geert-Jan van Schijndel financiën
Mari van de Velden
coördinatie Landschapsfonds
Bureau InZicht
communicatie

Communicatie
We zien in 2021 een afname van de publiekscommunicatie door meerdere oorzaken.
Het Groene Woud was minder actief vanwege de reorganisatie richting Stichting
Landschap Het Groene Woud. Daarnaast waren er vanwege nog altijd beperkende
coronamaatregelen minder activiteiten. Bovendien zijn er in de nieuwe setting minder
‘uitvoerende handen’ beschikbaar, zowel voor communicatie als in algemene
coördinatie en ondersteuning.
De website www.hetgroenewoud.com trok in 2021 in totaal 21.313 bezoekers (in
2020 waren dit er 29.244). Zij waren in totaal goed voor 25.406 gebruikerssessies
(35.887 in 2020). De gemiddelde sessieduur was in 2021 1:16 minuut (in 2020 was
dit 1:32 minuut).
In 2021 zijn er 31 nieuwsberichten op de website geplaatst (47 in 2020).De
nieuwsberichten vormen belangrijke input voor Facebook, Twitter en LinkedIn.
De Facebookpagina had eind december 2021 1.513 volgers (1.349 volgers eind
2020).
In 2021 werden 79 berichten op Facebook geplaatst, vergelijkbaar met 2020.
Het bereik ligt tussen de 300 en 800 personen per bericht. Uitschieters in 2021
waren onder meer:
• Startsein Van Gogh Nationaal Park op 30 maart (bericht: 23 maart) – 1335
bereikte personen.
• Groene handdruk voor Yvo Kortmann (bericht: 14 juni) – 1328 bereikte
personen.
• Sint-Janspontje uit de vaart (bericht: 25 mei) – 1046 bereikte personen.
• ARK op stoom in het Dommeldal (bericht: 6 april) – 982 bereikte personen.
Het behalen van een hoog bereik is mede afhankelijk van het aantal keer dat een
bericht door andere paginabeheerders wordt gedeeld.
Op Twitter heeft Het Groene Woud eind 2021 het aantal van 1.600 volgers bereikt
(1.555 eind 2020). Het totale aantal geplaatste berichten in 2021 is 129 (119 in
2020). Dit is exclusief het talrijke aantal retweets die Het Groene Woud deelt. Met
behulp van retweets blijf je als organisatie ook nadrukkelijk zichtbaar.
Het aantal ‘tweet-impressions’ (het totale bereik van de verstuurde tweets) ligt
gemiddeld op 5.391 impressions per maand in 2021 (ten opzichte van 6.472
impressions per maand in 2020).
In totaal is Het Groene Woud in 2021 1072 keer in een ‘mention’ verschenen (Hierbij
wordt in een bericht van anderen over Het Groene Woud gepraat. Het Groene Woud
krijgt daar melding van mits @inHetGroeneWoud, @HetGroeneWoud,
#hetgroenewoud of #inhetgroenewoud wordt gebruikt in een bericht). Dit is een
daling ten opzichte van 1459 ‘mentions’ in 2020.
Op LinkedIn heeft Het Groene Woud account eind 2021 206 volgers (180 eind
2020). In 2021 werden ongeveer 15 unieke berichten geplaatst. Het aantal
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weergaven per bericht varieerde van 100 tot 500+ (met een enkele uitschieter). Over
het algemeen wordt op LinkedIn enkel de digitale Nieuwsflits gedeeld en af en toe
een uitzonderlijk bericht (zoals het startsein tot Van Gogh Nationaal Park of de
Groene Handdruk voor Yvo Kortmann).
In 2021 werden er in totaal vier digitale nieuwsflitsen verstuurd, ten opzichte van
zeven in 2020. Dit gebeurt per editie naar meer dan 1.300 mailadressen. Er waren
minder activiteiten vanwege corona en bovenal vanwege de omslag naar Stichting
Landschap Het Groene Woud.

7. Financiën
Met de fusie en de hervorming van de stichting is in 2021 een afgeslankte
organisatie ontstaan met een kleinere begroting. In de jaren eraan voorafgaand was
al sterk geanticipeerd op de nieuwe verhoudingen en zo konden beide stichtingen de
fusie ingaan met een gezonde boekhouding. De kosten voor de bedrijfsvoering zijn in
2021 sterk teruggebracht om zo veel mogelijk geld te kunnen blijven inzetten voor
concrete activiteiten in het landschap.
We zagen in 2020 en 2021 een groot aantal activiteiten niet doorgaan vanwege
corona. Een vrijval van hiervoor gereserveerde budgetten maakt dat we eind 2021
konden afsluiten met een positief resultaat wat wordt toegevoegd aan de reserve.

8. Vooruitblik 2022 en 2023
Het jaar 2021 was een intensief jaar waarin veel werd onderzocht, bediscussieerd,
besloten en uitgevoerd. Veel daarvan lag op het gebied van bestuur en organisatie.
Nu is het hoog tijd om weer aandacht te geven aan waar het om gaat: de goede
dingen doen waar natuur, landschap en erfgoed beter van worden. Prioriteit ligt bij
het stimuleren dat elk dorp (of woonkern of wijk) in het gebied het eigen
“deellandschap” aanpakt. Daartoe een lokaal, eigen netwerk vormt om inrichting en
beheer in te vullen, verbindingen te leggen naar de grote natuurgebieden, ruimte te
vinden voor klimaatmaatregelen, biodiversiteit en landbouw. Daarmee de
ontwikkellijnen van Van Gogh NP zoals de “groen-blauwe dooradering” in te vullen,
maar evenzeer de lokale gemeenschap een gezonde leefomgeving te bieden.
Sinds het schrijven van paragraaf 5 is er alweer een gebied bijgekomen, er doen nu
dertien gebieden mee.
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Zo doen we veel verschillende ervaringen op, krijgen zicht op de “do’s and don’ts”.
Op de eerste plaats moet zichtbaar zijn waar wordt gewerkt, door wie en wat wordt
gerealiseerd. Op de tweede plaats is er behoefte aan uitwisseling van de lokale
ervaringen om de verbinding te kunnen leggen met het regionaal beleid. Op de derde
plaats willen we de lokale netwerken bijstaan in het schakelen naar de brede
transities op gebeid van energie, waterbeheer, landbouw en de
uitvoeringsinstrumenten die daarbij horen.
Concrete acties zullen zijn:
• Eén op één begeleiden van elk van de dertien deellandschappen;
• Ontsluiten en gebruiken van de kennis uit de Landschapsbiografie De
Dommel;
• Ontwikkelen van een gis-platform voor voortgang van projecten;
• Het netwerk uitbouwen voor uitwisseling van ervaringen, met andere
organisaties binnen VGNP;
• Aanhaken op provinciaal en nationaal beleid voor klimaatadaptatie,
biodiversiteit, erfgoed en de implementatie van de verschillende grote
transities;
• Bijdragen aan de invulling van de ambities van Van Gogh NP.
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