Deel 2

“Al deze werken zijn door mijn gestadige ijver en zorg in het aanmoedigen van de arbeiders in drie weken in staat van tegenweer gebracht,
maar het vervolmaken kostte meer tijd.”

Uit: het verhaal van Frederik Hendrik tijdens het legendarische beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629, door Rob de Vrind
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Ambitieus aan de slag !
Streven naar samenhang

De ambitie staat: de linie als Werelderfgoed

Een streefbeeld neerzetten is één ding, een streefbeeld werkelijk tot
stand brengen is iets anders. Stichting De Groene Vesting is geen
‘eigenaar’ van de linie. In het verleden en ook op dit moment is er
van verschillende kanten aandacht (geweest) voor de linie van
Frederik Hendrik. Aan creatieve ideeën geen gebrek, zoals onder
meer bleek tijdens het ‘ werkatelier De Groene Vesting’, eind 2006.
Tot nu toe hebben tal van mensen en partijen het gegeven van de
linie op verschillende manieren gebruikt om iets mee te doen of te
gaan doen. De linie en de belegering zijn op zichzelf al inspirerend
en in zeer uiteenlopende thema’s, acties en projecten verwerkt. Nu is
het zaak om die vaak opzichzelfstaande acties te bundelen en te
richten op de kenmerken van de linie en op de karakteristieken van
zijn landschappelijke en stedelijke context. Samenhang is daarbij het
sleutelwoord. De samenhang tussen linie, vestingstad en landschap
is essentieel. Maar ook de samenhang van de linie als geheel en de
samenhang tussen die verschillende acties en projecten.

‘De linie als Werelderfgoed’ staat symbool voor de ambitie die de
stichting daarbij wil hanteren en voor het predikaat dat de linie op
termijn verdient. In 2008 staan er zeven Nederlandse objecten op de
Werelderfgoedlijst van Unesco. Naast het Rietveld-Schröderhuis in
Utrecht en Willemstad op Curaçao zijn dat het voormalig eiland
Schokland, de Stelling van Amsterdam, droogmakerij De Beemster,
de molens van Kinderdijk en het Woudagemaal in Lemmer.
Opvallend is dat het omgaan met en het beheersen van water als
rode draad door deze objecten loopt. De linie van Frederik Hendrik
zou in die zin zeker niet op de lijst misstaan. Maar er is meer.
‘Werelderfgoed zijn’ staat niet alleen symbool voor de waarde en het
belang van het betreffende object. Ook het feit dat de
verantwoordelijkheid voor het object niet in handen komt van
Unesco maar juist op lokaal of regionaal niveau blijft liggen, is
symbolisch voor de wijze waarop de stichting wil omgaan met de
opgave om de linie te behouden en te versterken.

Verdere versterking en verbreding

De ‘eind’datum staat ook

Door deze acties en projecten te bundelen en met elkaar in contact te
brengen kunnen zij elkaar wederzijds versterken. Er kan een
kruisbestuiving ontstaan die weer leidt tot nieuwe acties en
projecten. De linie vormt daarbij niet de zoveelste claim op de
beschikbare ruimte of de voorhanden zijnde middelen. De linie is
wel een interessante historische laag, die op meerdere manieren
nieuwe ontwikkelingen kan inspireren en die ook kan ‘meeliften’
met die ontwikkelingen en met andere ruimtelijke investeringen. Met
als doel: het zichtbaar en beleefbaar maken en houden van de linie
van Frederik Hendrik.

Vrijdag 14 september 2029 staat als einddatum. Deze datum is
realistisch en symbolisch tegelijk voor het opnieuw ‘op de kaart
zetten’ van de linie. Realistisch, omdat het uitvoeren en tot volle
wasdom laten komen van projecten in veel gevallen jaren tijd zal
vergen. Symbolisch, aangezien het dan precies 400 jaar geleden is dat
’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik werd ingenomen en de stad
zich overgaf. De datum is geen einddatum in letterlijke zin. De
stichting streeft uiteindelijk naar een levende linie: voortdurend in
beweging en ontwikkeling, maar met een blijvende, duidelijke
herkenbaarheid en samenhang.

actie
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Strategie en actieprogramma
Zoeken naar samenwerking
Het zichtbaar en beleefbaar maken en houden van de linie van
Frederik Hendrik als samenhangend geheel is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Het gaat om een enorm grote en veelzijdige
opgave. Het zal de nodige inspanningen en investeringen vergen en
bovendien de nodige tijd kosten om het streefbeeld voor de linie te
bereiken. Het aantal manschappen dat Frederik Hendrik inzette om
de linie aan te leggen spreekt wat dit aangaat tot de verbeelding.
Stichting De Groene Vesting wil daarbij graag haar
verantwoordelijkheid nemen, maar zoekt ook nadrukkelijk naar
samenwerking, ondersteuning en ‘adoptieouders’ voor de
verschillende acties en projecten die op stapel staan.

Top-down én bottum-up
Duurzaam behoud van de linie vraagt naar de mening van de
stichting om een meervoudige strategie: een aanpak van bovenaf én
een aanpak van onderop. Het sturen op de ruimtelijke ordening en
het beschermen van de linie kan niet zonder erkenning en
verankering van de linie in beleid van bovenaf. Het (laten)
participeren van partijen en het laten ontstaan van een breed
maatschappelijk draagvlak kan niet zonder tastbare resultaten in het
veld. Bij dit laatste gaat het niet zo zeer om opgelegde doelstellingen,
maar vooral om aangedragen en omarmde initiatieven die door
(mede-) belanghebbenden zélf worden uitgevoerd.

Steeds weer bijstellen van het actieprogramma
In het onderstaande actieprogramma is aangegeven wat er in de
ogen van stichting De Groene Vesting de eerstkomende jaren nodig
is en wat er gedaan wordt om de verwezenlijking van haar
doelstellingen en ambities in gang te zetten. Het masterplan is meer

algemeen en blijvend van karakter, het actieprogramma is concreter
en meer uitvoeringsgericht. Het zal daarom om de paar jaar moeten
worden bijgesteld. Er is tot nu toe al veel werk verricht en in gang
gezet (de blauw gemarkeerde projecten (nu) op de hierna volgende
pagina’s). Zodra bepaalde acties of projecten zijn afgerond of
opgepakt (al dan niet door derden), kunnen zij plaats maken voor
nieuwe (de groen gemarkeerde projecten (straks)). Daarbij moet er
ruimte zijn en blijven voor aanvullingen door anderen.

Opzet
Het actieprogramma is voor een deel gericht op de stichting zelf en
de organisatie daarvan, op het in gang zetten van verschillende acties
en projecten en op de communicatie hierover en de financiering
hiervan. Maar het grootste deel van het actieprogramma is gericht op
concrete projecten. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen acties
op de korte termijn en acties op de langere termijn. Per actie wordt
kort aangegeven wat die actie (of dat project) inhoudt, welke
werkwijze wordt voorgesteld, wie het voortouw zou kunnen nemen
en welke andere partijen een rol kunnen of moeten spelen bij de
verdere uitvoering. Bij een groot aantal acties en projecten is ook een
indicatie van de kosten opgenomen.
De acties gerubriceerd naar drie speerpunten:

•
•
•

De kennis over de linie uitdragen en ontwikkelen;
De linie meer beleefbaar maken, en
De linie meer zichtbaar maken.
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De bekende linie: acties van stichting De Groene Vesting zelf
•
•

58

Opstellen masterplan, uitdragen visie
Uitbrengen folder en DVD over de linie

•
•

Vernieuwen en interactiever maken van website
Ontsluiten van de linie via Google Earth

In de periode eind 2007 – 2008 is De Groene Vesting: een masterplan
voor een levende linie, tot stand gekomen. Dit plan omvat een visie
op de linie van Frederik Hendrik en een streefbeeld voor het jaar
2029. Het is bedoeld om aan te geven hoe de stichting het zichtbaar
en beleefbaar maken en houden van de linie in samenwerking met
andere partijen wil bewerkstelligen. Het plan dient ook ter inspiratie
voor initiatieven van anderen. Het is digitaal, op DVD bij de stichting
te verkrijgen en bovendien te downloaden via haar site. Het is ook in
een kleurrijke folder samengevat, die bij de presentatie van het
masterplan en de Open Monumentendag 2008 wordt verspreid.

In de zomer van 2008 is de website van de stichting
www.degroenevesting.nl vernieuwd. Met behulp van een
navigatiesysteem kan de bezoeker van de site in verschillende
tijdperken (verleden, heden en toekomst) zoeken naar informatie
over de linie. Hij of zij kan ook eigen suggesties en projecten
toevoegen. Informatie over de linie wordt vanaf september 2008
ook via Google Earth toegankelijk gemaakt.

Betrokken partijen: provincie Noord-Brabant, gemeenten, waterschappen

Betrokken partijen: Be-Interactive

Kosten: circa € 34.500,-

Kosten: circa € 8.000,-

Agenda 2008 - 2009

•
•

Verspreiden digitale ondergrond linie
Verder ontwikkelen digitale ondergrond linie

Korte termijn

•
•

Verzorgen van lezingen en presentaties
Opstarten van een ‘huisstijl’ van de linie

De al eerder opgestelde digitale reconstructie van de linie (geënt op
wereldcoördinaten) zal worden verspreid via de bovengenoemde
DVD en is bovendien via de website van de stichting te downloaden.
Deze reconstructie heeft een nauwkeurigheid van 1:25.000 en is met
name belangrijk voor ‘professionals’, die zich bezig houden met
ruimtelijke planvorming op of in de omgeving van de linie. Deze
digitale kaart kan ook de basis vormen voor het opnemen van de
linie op de provinciale cultuurhistorische waarden kaart
(CHW-kaart). Vanaf september 2008 kan de linie bij ruimtelijke
planvorming niet meer worden genegeerd.

De stichting verzorgt regelmatig lezingen en presentaties om haar
kennis over de linie uit te dragen. In 2008 zijn en worden onder meer
voor het MiNC-café, de School voor de Toekomst, Boschtion FM, de
Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en de bibliotheken van ’sHertogenbosch en Vught lezingen verzorgd. Ook maken lezingen
van de stichting onderdeel uit van de zeer populaire cursussen
Boschlogie. Deze worden door een samenwerkingsverband van de
Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch, het Stadsarchief en het Koning
Willem I college verzorgd en zijn bedoeld voor een ieder die zich in
de geschiedenis van de stad in al zijn facetten wil verdiepen.

Verdere verfijning van de digitale reconstructie is één van de
projecten die de stichting in de loop van 2009 wil gaan oppakken.
Dan maakt zij een aanvang met het verwerken van de kennis over
oude kaarten, die na de totstandkoming van de digitale reconstructie
is verworven. Doordat historische topografische kaarten steeds
gemakkelijker te raadplegen zijn kan een verdiepingsslag worden
gemaakt. Hierdoor wordt het mede mogelijk om in de nabije
toekomst nauwkeurige reconstructies van de linie tot stand te
brengen. Onderzoek met nieuwe technieken (zie verderop) kan ook
meer input leveren voor het verder detailleren van de digitale
reconstructie.

De linie vraagt om een eenduidige herkenbaarheid. Stichting De
Groene Vesting wil vanaf september 2008 de ‘huisstijl’ van de linie
verder uitwerken en doorontwikkelen.

Te betrekken partijen: Topografische Dienst, BHIC, Stadsarchief

Te betrekken partijen: zie hierboven

Inschatting kosten: € 0,- (verspreiding bestaande digitale bestand),

Inschatting kosten: € 2.500,- (onkosten tot eind 2009),

€ 10.000,- (ontwikkeling nieuwe digitale kaart)

€ 5.500,- (ontwikkeling huisstijl tot eind 2009)
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De bekende linie: acties door of in samenwerking met anderen

•

60

Opleiden van gidsen

•

Onderzoeken van de linie met nieuwe technieken
(zoals remote sensing)

In samenwerking met de Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch
onderzoekt de stichting de mogelijkheden om gidsen op te leiden
voor het geven van rondleidingen die te maken hebben met de linie.
Het kan hierbij gaan om gidsen voor zowel wandel- als fietstochten.

Met behulp van nieuwe technieken is het mogelijk de linie steeds
gedetailleerder in kaart te brengen. Daarbij kan het gaan om het
analyseren van luchtfoto’s of het in kaart brengen van subtiele
hoogteverschillen in het landschap met behulp van GPS en remote
sensing. De eerste ideeën hiertoe zijn aangedragen bij de provincie
en doorgegeven aan de stichting. Dergelijk onderzoek kan een
waardevolle toevoeging zijn. De verschillende mogelijkheden
moeten nog nader worden uitgezocht.

Te betrekken partijen: Kring Vrienden ‘s-Hertogenbosch

Te betrekken partijen: o.a. provincie, gemeente ‘s-Hertogenbosch

Inschatting kosten: € 2.500,- (onkosten tot eind 2009)

Inschatting kosten: circa € 15.000,-

Agenda 2008 - 2009

•

Ontwikkelen van (‘snelweg’- en informatie-)borden

Het is geenszins de bedoeling van de stichting de omgeving van
’s-Hertogenbosch te overspoelen met borden over de linie. Toch kan
het toevoegen van bewegwijzering langs de linie en het plaatsen van
enkele informatieborden zeker de eerstkomende jaren bijdragen aan
het ‘op de kaart zetten’ van de linie en het bekend maken van de
linie bij een veel breder publiek. De stichting wil dit graag in
samenwerking met anderen nader uitwerken.

•

Ontsluiten van informatie over de linie via nieuwe
media (zoals story-tellers en GPS)

Nieuwe media zullen op termijn steeds belangrijker worden bij het
delen van informatie. De website kan als hulpmiddel dienen om
bijvoorbeeld MP3-bestanden of GPS-routes over de linie verder te
verspreiden.

De Groene Vesting

Te betrekken partijen: o.a. ANWB, Routebureau Brabant, gemeenten

Te betrekken partijen: Koning Willem I college, ‘s-Hertogenbosch

Inschatting kosten: € 7.500,- (ontwikkelingskosten)

Inschatting kosten: € 7.500,- (ontwikkelingskosten)
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De beleefbare linie: acties van Stichting De Groene Vesting zelf

•

Actualiseren en uitwerken van de fietsroute

In april 2008 heeft de stichting een eerste versie uitgebracht van een
fietsroutekaart langs de linie van Frederik Hendrik. Deze proefversie
is uitgeprobeerd tijdens een aantal begeleide fietsexcursies, onder
meer tijdens de Dag van het Brabantse Platteland. Ook hebben
tientallen recreanten hun persoonlijke bevindingen doorgegeven aan
de stichting. De fietsroute wordt in de loop van 2008 geactualiseerd
en in een verbeterde versie uitgebracht als kaart met korte toelichting
en als te downloaden bestand via de site.

Naast aanpassingen aan de kaart en de routebeschrijving zijn er ook
verbeteringen aan de route in het veld noodzakelijk. Hiermee wordt
de route comfortabeler, veiliger en gemakkelijker te volgen. In een
voorstel van de Bossche raadsfractie van GroenLinks zijn hiervoor
ook ideeën aangedragen. Een deel daarvan is al opgenomen in het
uitvoeringsprogramma van het plan voor de Groene Delta. Stichting
De Groene Vesting komt samen met de Fietsersbond met voorstellen
voor aanpassingen van de route in het veld.
De belangrijkste maatregelen op de korte termijn hebben betrekking
op het duidelijker bewegwijzeren van de route, met name door het
centrum van Vught. Een omleiding via het Bossche Broek waardoor
er een verbinding komt met de vesting en de historische binnenstad
is aan deze kant van de route ook een optie. Op de middenlange
termijn vormen oversteekmogelijkheden met pontjes over de
verschillende waterwegen rond de stad een belangrijke toevoeging.
Een oversteekpunt ter hoogte van Engelen maakt de omgeving van
de Dieze beter toegankelijk. Een verbinding de Dommel tussen
’t Vaantje (bij Haanwijk) en Kasteel Maurick maakt het mogelijk om
het voormalige hoofdkwartier van Frederik Hendrik in de linie op te
nemen. Op de langere termijn zijn nieuwe fietsverbindingen langs de
Moerputten, onder de A59, langs de nieuwe Rosmalense Aa en bij de
Jufferschans waardevolle verbeteringen van de huidige route.
Te betrekken partijen: Fietsersbond, provincie, gemeenten Groene Delta
Inschatting kosten: € 4.000,- (ontwikkelingskosten)
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Agenda 2008 - 2009

•

In kaart brengen en beschrijven van wandelroute(-s)

•

Organiseren van een publieksprijsvraag: ‘Mijn linie’

In 2008 zijn ook de bestaande wandelroutes op en rond de linie van
Frederik Hendrik geïnventariseerd. De stichting heeft een eerste
‘totale’ route voorgelopen en globaal beschreven op haar site. Nu is
het zaak de routebeschrijving uit te werken en aan te vullen met
inhoudelijke informatie over de linie en over wat er van de linie nog
is te zien tijdens het wandelen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij
het project Grenzeloos Brabant van Routebureau Brabant. Een ander
punt van aandacht is de wandelroute ‘op te knippen’ in meerdere
kortere rondwandelingen. De hele route afleggen betekent een
inspannende dagtocht maken van ruim 40 kilometer. Door de route
op te knippen kunnen wandelaars het bewandelen van de linie over
meerdere dagen uitsmeren. Dit biedt nieuwe kansen voor het
aanbieden of organiseren van wandeltochten en -arrangementen.

Tijdens presentaties en manifestaties blijkt keer op keer dat mensen
zowel de historische als de moderne kaart van de linie uitvoerig
bestuderen. Dit doen zij onder meer om te kijken waar de linie loopt
ten opzichte van plekken die zij zelf goed kennen of de plek waar zij
zelf wonen. De stichting heeft zelf ook ontdekt dat de linie in
verschillende particuliere tuinen is terug te vinden of is te
‘reconstrueren’. Dat kan uiteraard op zeer uiteenlopende manieren.
Aangezien de linie van iedereen is wil de stichting een
publieksprijsvraag organiseren om de betrokkenheid bij de linie te
vergroten. Zij wil ideeën verzamelen over hoe de linie
gereconstrueerd kan worden op deze ‘persoonlijke’ plekken. De
inzendingen in de vorm van foto’s, ontwerpen, gedichten, verhalen,
enzovoorts, worden toegevoegd als ‘way-’ of ‘markpoints’ op de
kaart van de website. Via die punten kunnen bezoekers van de site
doorklikken naar de inzendingen die een kijkje geven in hoe
‘bewoners’ van de linie de linie ervaren.

Te betrekken partijen: Routebureau Brabant, provincie, Sint-Michielsgestel,

Te betrekken partijen: prijsvraagsponsoren

Vught en ’s-Hertogenbosch (Groene Delta)

Inschatting kosten: € 3.000,- (inclusief € 500,- aan prijzengeld)

Inschatting kosten: € 5.000,- (ontwikkelingskosten)
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De beleefbare linie: acties door of in samenwerking met anderen

•

Meedoen aan recreatieve evenementen

Stichting De Groene Vesting doet regelmatig mee aan recreatieve
evenementen in de regio. De afgelopen jaren zijn dat de Dag van het
Brabantse Platteland, de Vestingfair, Maritiem ’s-Hertogenbosch en
Streekfestival Het Groene Woud geweest. In september 2008
verzorgt de stichting lezingen en excursies tijdens de Open
Monumentendag. Deze staan in het teken van het ‘spoor van
Frederik Hendrik’.

Betrokken partijen: zie hierboven
Inschatting kosten: € 2.500,- (onkosten tot eind 2009)
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Agenda 2008 - 2009

•

Mee ontwikkelen van streekproducten
en -arrangementen

•

Organiseren ‘kick-off’ evenement op 30 april 2009

De linie kan natuur, landbouw, cultuur en historie met elkaar
verbinden. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een
serie ‘liniebieren’. Deze bieren zijn ontwikkeld door regionale
brouwerijen, in samenwerking met de Hertog- en Maaslandboeren
voor het leveren van ingrediënten zoals gerst en hop. Dergelijke
oude streekgewassen zijn de laatste jaren weer in opkomst. Onder
meer bij Vlijmen en Den Dungen staan nieuwe locaties in de
belangstelling om dit soort gewassen weer te gaan verbouwen. De
stichting heeft samen met het Koning Willem I college een bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling van de etiketten voor de liniebieren.
Verder is de stichting in overleg met horecaondernemers langs de
route om te onderzoeken in hoeverre zij een bijdrage kunnen leveren
aan onder meer de informatieverstrekking over de linie.

Op Koninginnedag 2009 wil de stichting een ‘startschot’ geven voor
een periode van 20 jaar werken aan en ontwikkelen van de linie, met
als einddoel de linie in 2029 te kunnen opleveren als Werelderfgoed.
30 april 1629 was de dag dat het beleg van ’s-Hertogenbosch begon.
De verdere uitwerking van ideeën omtrent dit evenement moet nog
van start gaan.

Betrokken partijen: regionale bierbrouwerijen, café Treurenburg,

Betrokken partijen: nog nader uit te zoeken

Van Orrikes’ Theehuisje, nog nader uit te zoeken

Inschatting kosten: nog nader uit te zoeken

Inschatting kosten: nog nader uit te zoeken
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De zichtbare linie: acties van Stichting De Groene Vesting zelf en door of in samenwerking met anderen

•

66

Verkiezen van het ‘project van het jaar’

•

Meedenken en actief meewerken aan planvorming en
uitvoering van projecten door anderen

Om andere partijen te stimuleren bij te dragen aan het versterken en
behouden van de linie, wil de stichting jaarlijks één project
‘omarmen’ dat in haar ogen het predikaat ‘in het belang van De
Groene Vesting’ waardig is. Zij kan een bijdrage leveren aan het
geven van meer ruchtbaarheid aan zo’n project en aan het
informeren van een breder publiek over dergelijke projecten. Dit
begint met het formuleren van heldere criteria waaraan projecten
zouden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor dit
predikaat.

De stichting is graag bereid mee te denken en te werken aan het
ontwikkelen van plannen en projecten door anderen. Daarbij kan het
gaan om het afstemmen van nieuwe ontwikkelingen op de linie of
het verder beschermen van de linie. Of het kan bijvoorbeeld gaan om
projecten in het kader van de Reconstructie. Eén van deze
ontwikkelingen heeft betrekking op de zogenoemde Gestelse
Vleugel, een gebied waar het Kloosterstraat-gebied onderdeel van
uitmaakt.

Betrokken partijen: nog nader uit te zoeken

Betrokken partijen: nog nader uit te zoeken

Inschatting kosten: € 3.500,- (ontwikkelingskosten)

Inschatting kosten: nog nader uit te zoeken

Agenda 2008 - 2009

•

Opnemen van de linie op de provinciale
Cultuur Historische Waarden kaart

•

Meewerken aan bestuurlijk commitment en het
opstellen van een intentieovereenkomst

Bescherming van de linie staat of valt met concrete acties in het veld,
maar ook met bescherming van bovenaf. Een eerste stap is het
opnemen van de linie als samenhangend geheel op de provinciale
Cultuur Historische Waarden kaart. Op dit moment worden alleen
enkele losse onderdelen op de kaart vermeld, waardoor de
samenhang nog onvoldoende tot zijn recht komt.

De linie staat of valt met het commitment van partijen mee te werken
aan het in stand houden, beschermen en ontwikkelen van de linie.
Een eerste stap hiertoe is het uitspreken en vastleggen van dat
commitment. 12 september 2008 werpt de stichting wat dit betreft de
spreekwoordelijke handschoen toe.

Betrokken partijen: provincie

Betrokken partijen: lokale en regionale bestuurders

Inschatting kosten: nog nader uit te zoeken

Inschatting kosten: nog nader uit te zoeken
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Interne acties (binnen de stichting)

•

Versterken van ‘de spin in het web functie’ van de
stichting en van haar interne organisatie

Het opzetten van een betere (interne) organisatie van de stichting,
waardoor de ‘slagkracht’ van de stichting en de efficiëntie van haar
acties kunnen worden vergroot. Dit kan onder meer door een
structureel secretariaat op te starten. Verder zal het (financiële)
bedrijfsplan van de stichting op korte termijn worden uitgewerkt.
Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt waar de stichting de komende
jaren financiële middelen (al dan niet structureel) voor nodig heeft en
hoe zij die wil gaan verwerven. Dit zal moeten resulteren in een
organisatie- en uitvoeringsbegroting voor de eerste vijf jaar, met een
doorkijk naar de lange termijn. Voor de langere termijn zal het
financiële plan zich ook richten op meer structurele economische
dragers, die nodig zijn voor het duurzaam in stand houden van de
linie in haar landschappelijke context.

Betrokken partijen: lokale en regionale bestuurders en bedrijven
Inschatting kosten: € 17.000,- (per jaar voor de periode 2009-2014)
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•
•

Versterken van de (externe) communicatie
Actiever betrekken van sympathisanten

Het positief betrokken zijn van partijen en personen bij het tot stand
brengen van ‘De Groene Vesting’ is een kritische factor voor het
welslagen van het totale project van ‘De Groene Vesting’.
Samenwerking en samenhang zijn andere belangrijke factoren. Dit
tot stand brengen staat of valt met goede communicatie. Op korte
termijn wordt hiervoor een communicatieplan verder uitgewerkt, dat
ingaat op de uitgangssituatie, de doelgroepen en doelstellingen, de te
hanteren (communicatie-) strategie, de in te zetten middelen en de te
verwachten kosten.
Om haar ‘slagkracht’ verder te vergroten gaat de stichting haar
sympathisanten actiever betrekken bij het ondernemen van
activiteiten en ontwikkelen van projecten. De website moet daarbij
een belangrijke rol gaan vervullen.

Agenda na 2009
Hieronder staan acties en projecten voor de langere termijn. Deze
zijn nog weinig concreet en zullen de komende jaren worden
uitgewerkt en worden aangevuld met nieuwe initiatieven.

Lange termijn
•
•
•

De ‘bekende’ linie

Ontwikkelen van horecagelegenheden en
overnachtingsmogelijkheden aan de linie;
Verbinden van acties met de manifestatie
Culturele hoofdstad 2018;
Het naar ‘s-Hertogenbosch halen van de originele ‘Expugnatio
Sylvae Ducis’ kaart van Theodorus Niels.

Acties van stichting De Groene Vesting:

De ‘zichtbare’ linie
•
•

Ontwikkelen van educatieve projecten;
Verder uitwerken van ‘branding’ van de linie.

Acties door of in samenwerking met anderen:
•

Acties van stichting De Groene Vesting:
•
•

Jaarlijks verkiezen van het ‘project van het jaar’;
Ontwikkelen van een ‘eigen’ uitvoeringsproject.

Ontsluiten van resultaten van nieuw onderzoek.
Acties door of in samenwerking met anderen (fysieke en ‘papieren’
projecten):

De ‘beleefbare’ linie
Acties van stichting De Groene Vesting:
•

Deelnemen aan recreatieve en culturele activiteiten en
evenementen.

Acties door of in samenwerking met anderen:
•
•
•

Organiseren van sportieve en recreatieve tochten;
Ontwikkelen en organiseren van (historische)
belevingstochten en –evenementen;
Ontwikkelen en organiseren van culturele evenementen;

•
•
•
•
•
•
•
•

(Gedeeltelijk) reconstrueren van de linie;
Markeren van de linie (met onder andere bestratingen,
beplantingen, verlichting, kunst- en bouwwerken);
Ontwikkelen van een uitzichtpunt over de linie, bovenop de
toren van het Provinciehuis;
Verbinden van de linie met de stad en de omliggende dorpen;
Verankeren van de linie in beleid;
Regelen van duurzame (planologische) bescherming;
Aandragen van de linie als rijksmonument
en als Werelderfgoed;
Streven naar een voor de linie verantwoordelijke instantie.
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Colofon
’De Groene Vesting, masterplan voor een levende linie’

Dit plan is mede tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen
van de Provincie Noord-Brabant, de Reconstructiecommissie Maas

is in opdracht van stichting De Groene Vesting opgesteld door:

en Meierij, Waterschap de Dommel en Waterschap Aa en Maas en
de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en Vught.
Verder hebben Heijmans Vastgoed BV, het Koning Willem I College

Oog voor Schoonheid, landschapsarchitectuur, ’s-Hertogenbosch

en Intratuin Rosmalen een bijdrage geleverd.

Projectleiding: Joeri de Bekker, met medewerking van Ilse Verwer

Het plan is opgesteld met de uitdrukkelijke medewerking van

en Gijs van der Sman

stichting De Groene Vesting, Rob Brinkhof, Louis Hornman, Huibert
Crijns en Komala Dubois.

september 2008

Meer informatie:

www.degroenevesting.nl

