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INLEIDING

Voor u ligt de evaluatie van het actieprogramma 2008 – 2009 van stichting De Groene Vesting. Dit
actieprogramma is in september 2008 gepresenteerd als onderdeel (deel 2) van ‘De Groene Vesting,
masterplan voor een levende linie’. Het actieprogramma bevatte 25 acties en projecten voor de
periode 2008 – 2009 en 20 acties en projecten voor de langere termijn. De afgelopen twee jaren heeft
de stichting met deze concrete acties en projecten invulling gegeven aan haar centrale doelstelling:
‘het zichtbaar en beleefbaar maken en houden van de linie van Frederik Hendrik uit 1629’.


!

De meeste acties zijn inmiddels afgerond of duurzaam in gang gezet.
Met een paar acties is inmiddels een aanvang gemaakt, een hele enkele is nog niet opgepakt, maar is
opgegaan in andere acties of wordt de komende tijd gestart.
Met deze evaluatie wil stichting De Groene Vesting aan haar vrijwilligers, vrienden en sympathisanten
en subsidieverstrekkers aangeven hoe het staat met haar acties en projecten van de afgelopen jaren
en met de drie speerpunten, de lijnen waarlangs deze acties in 2008 zijn uitgezet:
•
•
•

De kennis over de linie uitdragen en ontwikkelen;
De linie meer beleefbaar maken, en
De linie meer zichtbaar maken.

EVALUATIE ACTIEPROGRAMMA 2008 – 2009
De bekende linie
Acties van stichting De Groene Vesting zelf



1. Opstellen masterplan, uitdragen visie

In september 2008 is het masterplan op kasteel Maurick gepresenteerd aan een brede groep
belangstellenden en aan medewerkers en bestuurders van betrokken partijen, waaronder de vier
gemeenten waarbinnen de linie van Frederik Hendrik ligt, de waterschappen Dommel en Aa en Maas
en de provincie Noord-Brabant. Bovendien is het masterplan in digitale vorm beschikbaar en gratis te
downloaden via de website.



2. Uitbrengen folder en DVD over de linie

De folder en DVD zijn gelijktijdig met het masterplan gepresenteerd. De DVD bevat het masterplan en
de (reconstructie-)kaart van Rob de Vrind in digitale vorm. De folder is in 1000-voud gedrukt en
gebruikt als middel om belangstellenden tijdens meerdere publieksacties op de hoogte te stellen van
de doelstellingen van de stichting.



3. Vernieuwen en interactiever maken van website

De site www.degroenevesting.nl is sinds september 2008 vernieuwd en wordt regelmatig bijgewerkt
met actuele berichten en agendapunten. Ook wordt het archief (‘bibliotheek’) met zekere regelmaat
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aangevuld met nieuwe informatie ten behoeve van derden. Enkele functionaliteiten van de site zijn
minder gebruikt. Dit is een aandachtspunt voor de komende jaren.



4.

Ontsluiten van de linie via Google Earth

Op de site zijn bestanden te downloaden die in Google Earth ingevoegd kunnen worden. Zo kan
iedereen een indruk krijgen waar de linie van Frederik Hendrik ligt of heeft gelegen. Verder bevat de
site een link naar Google Maps, waar een wandelroute langs de linie is opgenomen.



5. Verspreiden digitale ondergrond linie
De digitale reconstructie van de linie door Rob de Vrind is sinds september 2008 te downloaden. De
kaart heeft een nauwkeurigheid van 1:25.000. Er lopen meerdere initiatieven om deze kaart verder te
verfijnen (zie hieronder).

!

6. Verder ontwikkelen digitale ondergrond linie
In 2009 is voor de laatste ronde van de Belvedere-regeling een subsidieaanvraag ingediend bij het
Stimuleringsfonds voor Architectuur. Dit betrof een aanvraag om de digitale ondergrond van de linie
verder te kunnen verfijnen, met behulp van nieuwe (software-)technieken en met gebruikmaking van
steeds verfijndere satellietbeelden. De aanvraag is begin 2010 definitief afgewezen. Dat is erg jammer
aangezien er inmiddels meerdere vragen van buiten de stichting komen om gedetailleerdere
informatie ten behoeve van ruimtelijke planvorming, onder meer van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Daarom blijft dit een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren.



7. Verzorgen van lezingen en presentaties

Stichting De Groene Vesting verzorgt inmiddels jaarlijks lezingen en presentaties. Deze actie is
succesvol in gang gezet en wordt de komende jaren gecontinueerd. Naast ‘eenmalige’ lezingen voor
onder meer de provincie Noord-Brabant, Open Monumentendag 2008 en 2009, natuurwerkgroepen
en andere vrijwilligersorganisaties, wordt jaarlijks een bijdrage geleverd aan de cursus Boschlogie.
Deze cursus wordt door een samenwerkingsverband van de Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch, het
Stadsarchief en het Koning Willem I college verzorgd en is bedoeld voor een ieder die zich in de
geschiedenis van de stad in al zijn facetten wil verdiepen.



8. Opstarten van een ‘huisstijl’ van de linie
Met het creëren van een eigen huisstijl is een aanvang gemaakt. Het masterplan, de publieksfolder,
de website, fietskaart, nieuwsbrief, briefpapier en e-mailberichten zijn onderdelen die inmiddels qua
vormgeving op elkaar zijn afgestemd. Het doorontwikkelen van de huisstijl en het binnen die stijl
ontwikkelen van nieuwe producten blijft een aandachtspunt voor de komende jaren. Het gaat dan
onder meer om visitekaartjes, maar ook om de styling van producten die een relatie hebben met De
Groene Vesting, waaronder de liniebieren en de nevenproducten die daarmee samenhangen
(etiketten, brochures, glazen en dergelijke).



9. Opleiden van gidsen
Met deze activiteit is een aanvang gemaakt. De Hertogboeren zijn op meerdere momenten bijgepraat
over de geschiedenis van de linie en het beleg van ’s-Hertogenbosch en over de stand van zaken van
nieuwe ontwikkelingen. Het beleg van ’s-Hertogenbosch is een vast onderwerp in de cursussen
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Boschlogie. Dit is een blijvend aandachtspunt. Steeds weer zullen nieuwe personen zich als aspirant
gids melden bij onder meer de Kring Vrienden en de Hertogboeren. En steeds weer zullen zich
nieuwe ontwikkelingen voordoen die maken dat het nodig is om over en weer elkaar bij te praten.

!

10. Onderzoeken van de linie met nieuwe technieken
Zie ook punt 6. Dit blijft een aandachtspunt voor de toekomst.

!

11. Ontwikkelen van (‘snelweg’- en informatie-)borden
Dit onderwerp is al meerdere keren aangekaart in overlegsituaties met instanties en overheden die
zich bedienen van bebordingen in het veld. Stichting De Groene Vesting blijft zich inzetten voor
informatievoorzieningen in het veld over de linie ten behoeve van recreanten en bezoekers, én voor
het creëren van meer eenheid en onderlinge afstemming van dergelijke initiatieven.

!

12. Ontsluiten van informatie over de linie via nieuwe media (zoals story-tellers en GPS)
Meerdere fiets- en wandelroutes langs de linie zijn inmiddels in GPS-coördinaten vastgelegd. Deze
zijn voor een deel al openbaar toegankelijk gemaakt via de website. Dit zal de komende jaren verder
worden ontwikkeld en uitgebreid.
De beleefbare linie
Acties van stichting De Groene Vesting zelf



13. Actualiseren en uitwerken van de fietsroute

De fietsroute is de afgelopen jaren veelvuldig gefietst. Inmiddels wordt de route op een aantal plekken
in het veld verbeterd, comfortabeler of veiliger gemaakt. Deze wijzigingen moeten de komende jaren
worden verwerkt in de fietskaart en –brochure. Regelmatig overleggen met betrokken instanties blijft
nodig, stichting De Groene Vesting is inmiddels bekend als vaste gesprekspartner.

!

14. In kaart brengen en beschrijven van wandelroute(-s)
Met betrekking tot het in kaart brengen en beschrijven van wandelroutes langs de linie is tot nu toe
veel inventarisatie- en voorbereidend werk verricht. Zodra het wandelknooppuntensysteem in de regio
’s-Hertogenbosch wordt uitgevoerd zullen wandelingen beschreven worden aan de hand van dit
systeem. Dan kunnen ook publicaties over de wandelingen (in allerlei vormen) nader worden
uitgewerkt. De Groene Vesting wordt ook bij de ontwikkeling van het systeem zelf betrokken.

!

15. Organiseren van een publieksprijsvraag: ‘Mijn linie’
Het organiseren van een publieksprijsvraag en / of het nadrukkelijker uitnodigen van mensen om
eigen ideeën voor de linie aan te dragen of uit te werken is nog niet van de grond gekomen. Dit wordt
een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren (mede in het kader van community-building).
Acties door of in samenwerking met anderen
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16. Meedoen aan recreatieve evenementen

De afgelopen jaren heeft stichting De Groene Vesting zich nadrukkelijk gemanifesteerd tijdens allerlei
(recreatieve) evenementen. Het betreft hier onder meer Open Monumentendag 2008 en 2009, de
Grand Finale van Schatten van Brabant, het KBC-festival, de Dag van het Brabantse Platteland in
2009, de Vestingloop, de Vestingfair, Maritiem ’s-Hertogenbosch, Streekfestival Het Groene Woud, de
lancering van een nieuw vaararrangement van de Hertogboeren, de Week van het landschap en de
Week van de smaak.



17. Mee ontwikkelen van streekproducten en –arrangementen
Binnen dit kader is vooral het liniebieren-project van belang (geweest). De start van dit project was
voortvarend en veelbelovend, maar de komende jaren is het zaak te zorgen voor een goede followup. Dit betekent onder meer verbreding van het project en het daadwerkelijk ‘in de markt zetten’ van
de liniebieren als een belangrijk streekproduct. Hiertoe is de afgelopen jaren onder meer overlegd met
de HAS ’s-Hertogenbosch, maar daar is helaas geen concreet vervolg uit voortgekomen.

!

18. Organiseren van een ‘kick-off’ evenement op 30 april 2009
Het organiseren van een eigen ‘kick-off’ evenement is in 2009 helaas niet gelukt, mede doordat de
stichting veel tijd en energie heeft gestoken in het aansluiten bij andere evenementen. De komende
jaren wordt dit project echter verder opgepakt en wordt toegewerkt naar een jaarlijkse Dag van De
Groene Vesting.
De zichtbare linie
Acties van stichting De Groene Vesting zelf

!

19. Verkiezen van het ‘project van het jaar’
Deze actie is vooralsnog niet uitgevoerd. Wel zijn en worden initiatieven van anderen ondersteund die
een relatie hebben met de linie van Frederik Hendrik of met de doelstellingen en activiteiten van
stichting De Groene Vesting. Onder meer begeleidt en ondersteunt de stichting een initiatief van een
jonge regisseur om een toneelstuk over Frederik Hendrik te ontwikkelen. Een idee is verder om dit
toneelstuk onder te brengen bij het theaterfestival Boulevard. Ook heeft de stichting aandacht
geschonken aan een nieuw jeugdboek over het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629, dat binnenkort
verschijnt.
Acties door of in samenwerking met anderen (fysieke en ‘papieren’ projecten)



20. Meedenken en actief meewerken aan planvorming en uitvoering van projecten door anderen
De stichting is onder andere betrokken geweest bij de planvorming rond de Rosmalense Aa, fort
Crèvecoeur, de Diezemonding, Deuteren, de Zuiderplas, de Dommel en de Keerdijk, plannen voor
een lange en korte fietsroute rond ‘s-Hertogenbosch en de plannen voor de reconstructie van een
rosmolen (initiatief van een werkgroep van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch). Dit blijft ook de
komende jaren een belangrijk aandachtspunt.

!

21. Opnemen van de linie op de provinciale Cultuur Historische Waarden kaart
Dit punt is nog niet gerealiseerd. De provincie Noord-Brabant is haar Cultuurhistorische Waarden
kaart aan het herijken, maar niet voornemens nieuwe (herontdekte) elementen aan deze kaart toe te
4

voegen. Onder andere door overleg en het organiseren van een symposium voor professionals zal de
stichting de komende jaren ook wat dit punt betreft aandacht vragen voor de linie.



22. Meewerken aan bestuurlijk commitment en het opstellen van een intentieovereenkomst

Op meerdere momenten zijn bestuurders uit de omgeving (provincie, gemeenten en waterschappen)
aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het in stand houden, beschermen en ontwikkelen van
de linie. Stichting De Groene Vesting wordt beschouwd als serieuze gesprekspartner en waardevolle
organisatie. Dit blijkt mede uit de subsidie die eind 2009 is verstrekt door Noord-Brabant, Vught, SintMichielsgestel en ’s-Hertogenbosch. Deze subsidie maakt het onder meer mogelijk de stichting te
professionaliseren en een actieve bijdrage te leveren aan projecten van deze partijen, waaronder het
meedenken in planvormingstrajecten. Na de gemeenteraadsverkiezingen is in ’s-Hertogenbosch één
van de wethouders (Huib van Olden) aangewezen als portefeuillehouder van De Groene Vesting, voor
de coalitieperiode 2010 – 2014. Dit onderdeel blijft aandachtspunt voor de komende jaren.
Interne acties

!

23. Versterken van ‘de spin in het web functie’ van de stichting en van haar interne organisatie
Bovengenoemde subsidie is deels aangewend om de stichting als organisatie steviger neer te zetten
en te ontwikkelen tot een netwerkorganisatie met een brede maatschappelijke worteling. Hiertoe is
eind 2009 een kwartiermaker aangesteld en is secretariële ondersteuning aangetrokken. De
kwartiermaker zal in de loop van 2010 verslag doen van zijn activiteiten en een toekomstplan voor de
organisatie van de stichting presenteren, dat ook inzicht zal geven in de financiële structuur die de
stichting beoogt.



24. Versterken van de (externe) communicatie

Dit punt maakt onderdeel uit van het steviger neerzetten van de stichting. Er zijn inmiddels meerdere
acties in gang gezet. Zo wordt vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief rondgestuurd aan alle
sympathisanten en wordt de website zeer regelmatig bijgehouden. Pers en andere media zijn de
afgelopen tijd meerdere keren benaderd voor nieuwsverstrekking over de stichting en haar activiteiten.
Dit zal de komende tijd verder worden ontwikkeld.

!

25. Actiever betrekken van sympathisanten
Ook dit aspect is een belangrijk aandachtspunt geweest en zal dat blijven. Onderdeel van de opdracht
aan de kwartiermaker is het neerzetten van een plan van aanpak voor de ‘community-building’ van en
door de stichting. De stichting is gestart met het vergroten van de kring van actieve leden en het
nadrukkelijker betrekken van mensen die graag op de hoogte willen blijven van nieuwe activiteiten.
Inmiddels zijn dit zo’n 400 personen. Deze groep zal de komende jaren verder uitgroeien.
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LANGE TERMIJN: AGENDA NA 2009

De lange termijnacties die in het actieprogramma 2008 – 2009 zijn benoemd blijven de komende jaren
de aandacht houden. Voor de volledigheid worden ze hieronder kort benoemd. Ze zullen nader
worden toegelicht in het actieprogramma 2010 – 2012 en worden opgenomen worden in een
stappenplan naar realisatie van De Groene Vesting, een werkelijk levende linie in 2029, met
tussenstappen in 2014, 2019 en 2024.
De bekende linie
Acties van stichting De Groene Vesting:
1. Ontwikkelen van educatieve projecten;
2. Verder uitwerken van ‘branding’ van de linie.
Acties door of in samenwerking met anderen:
3. Ontsluiten van resultaten van nieuw onderzoek.
De beleefbare linie
Acties van stichting De Groene Vesting:
4. Deelnemen aan recreatieve en culturele activiteiten en evenementen.
Acties door of in samenwerking met anderen:
5. Organiseren van sportieve en recreatieve tochten;
6. Ontwikkelen en organiseren van (historische) belevingstochten en –evenementen;
7. Ontwikkelen en organiseren van culturele evenementen;
8. Ontwikkelen van horecagelegenheden en overnachtingsmogelijkheden aan de linie;
9. Verbinden van acties met de manifestatie Culturele hoofdstad 2018;
10. Halen van de originele ‘Expugnatio Sylvae Ducis’ kaart van Theodorus Niels naar ’sHertogenbosch.
De zichtbare linie
Acties van stichting De Groene Vesting:
11. Jaarlijks verkiezen van het ‘project van het jaar’;
12. Ontwikkelen van een ‘eigen’ uitvoeringsproject.
Acties door of in samenwerking met anderen (fysieke en ‘papieren’ projecten):
13. (Gedeeltelijk) reconstrueren van de linie;
14. Markeren van de linie (met onder andere bestratingen, beplantingen, verlichting, kunst- en
bouwwerken);
15. Ontwikkelen van een uitzichtpunt over de linie, bovenop de toren van het Provinciehuis;
16. Verbinden van de linie met de stad en de omliggende dorpen;
17. Verankeren van de linie in beleid;
18. Regelen van duurzame (planologische) bescherming;
19. Aandragen van de linie als rijksmonument en als Werelderfgoed;
20. Streven naar een voor de linie verantwoordelijke instantie.
6

COLOFON

Opgesteld door:

stichting De Groene Vesting

Titel:

De Groene Vesting, evaluatie actieprogramma 2008 – 2009

Uitgave:

mei 2010

Auteur:

Joeri de Bekker

Meer informatie:

www.degroenevesting.nl

7

