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Voorwoord
Het bestuur van Stichting De Groene Vesting heeft in 2009 besloten om haar
strategie en organisatie tegen het licht te houden. Dit met het oog op de grote
waarde die gehecht wordt aan de realisatie van het Masterplan ‘De Groene
Vesting, een levende linie’. Het plan is in 2008 gepresenteerd en geldt als leidraad
voor de toekomst. De horizon ligt daarin bij 2029, het jaar waarin het 400 jaar
geleden is dat het legendarische beleg van ’s-Hertogenbosch plaatsvond. In
het Masterplan is in het jaar 2029 de linie van Frederik Hendrik zichtbaar en
beleefbaar geworden. Daarvoor moet nog heel veel gebeuren, vooral op het gebied
van bewustmaking, bekendheidgeving en uitvoering van projecten en activiteiten,
waarbij publieke en private partijen samenwerken. Het is juist daarom dat het
bestuur wil dat de weg naar 2029 via mijlpalen zichtbaar wordt. We moeten
duidelijk maken hoe de eerste mijlpaal in 2014 kan worden bereikt. In opdracht van
het bestuur en met ondersteuning vanuit de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Vught
en Sint-Michielsgestel en vanuit de provincie Noord-Brabant, is kwartier gemaakt.
De bevindingen en resultaten zijn samengevat in dit eindrapport. Samen met alle
onderliggende adviezen zullen zij worden benut, op weg naar een levende linie,
waar zowel bewoners als bezoekers van genieten. Niet alleen straks, maar in lengte
van jaren, omdat via de weg van landschappelijk verantwoord ondernemen het
erfgoed De Groene Vesting verduurzaamd wordt.

Gerard Berkelmans
voorzitter bestuur Stichting De Groene Vesting
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1 Maakbaar erfgoed en verlangen naar buiten
Het doel van het burgerinitiatief De Groene Vesting is het verder ontwikkelen
van de waarden van de ommelanden van ’s-Hertogenbosch en het geven van
nieuwe impulsen aan de economische levenskracht van het gebied van de Linie van
Frederik Hendrik. Het regionale beeldverhaal over het legendarische beleg van
’s-Hertogenbosch in 1629 zullen we daarbij ten volle benutten. Hiermee spelen
we in op zowel de trend naar erfgoedtoerisme als de trend naar landschappelijk
verantwoord ondernemen. Het zichtbaar en beleefbaar maken van de linie is een
uitstekend middel om dit doel te bereiken. Hiervoor moet de spanning tussen
landelijkheid en stedelijkheid worden opgezocht. Daarmee bieden we kansen voor
profijtelijke samenwerking tussen de vele betrokken organisaties en partijen.
Zo willen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel en Heusden
samenwerken om het gebied van De Groene Vesting te betrekken bij het toeristisch
beleid van de stad. Op die manier kan cultureel erfgoed in stad en ommelanden
worden verbonden. Zo zijn er straks vanuit de vestingstad dagtrips te maken
naar het buitengebied en zijn korte vakanties met belevenissen op het platteland
mogelijk.
Grote spelers in het gebied van De Groene Vesting zijn de landeigenaren,
(boeren- en tuinders) en terreinbeheerders, (Staatsbosbeheer, Brabants Landschap
en landgoedeigenaren) en de waterschappen. En niet te vergeten alle andere
bewoners in het gebied. Deze spelers zijn tot op heden nog weinig betrokken bij
de ontwikkeling van De Groene Vesting. Door actieve betrokkenheid is wederzijds
voordeel te halen. Een levende linie in 2029 zal het resultaat zijn, waarin de
economische levenskracht in het gebied versterkt is en een invulling is gegeven aan
maatschappelijk en landschappelijk verantwoord ondernemen.
2 Masterplan ‘De Groene Vesting, een levende linie’ basis voor publiekprivate samenwerking
Het in 2008 verschenen Masterplan ‘De Groene Vesting, een levende linie’
beschrijft vier op de linie gebaseerde landschappen, zoals die er in 2029 uit zouden
kunnen zien. Deze vier landschappen vormen het wenkend perspectief van het
burgerinitiatief De Groene Vesting.
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OP DIT BLAD DE TEKENINGEN VAN DE 4 LANDSCHAPPEN
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West: Landschap van de verbeelding
Moerassen en lage ‘lege’ gebieden bepalen het beeld. Er heerst stilte.
Natuurbehoud, waterberging, extensieve recreatie en landbouw vormen de pijlers
van dit deel van de linie. Niet toegankelijke plekken zijn van een afstand zichtbaar
en vormen nieuwe metaforen van de ontoegankelijkheid van weleer.
Zuid: Landschap van de beleving
Een kleinschalig cultuurlandschap, op de overgang van hoog naar laag en van
droog naar nat, bepaalt het beeld. Er heerst een gezellige en ontspannen sfeer.
Landschapsherstel, recreatie & toerisme en multifunctionele landbouw bepalen
hier het beeld. Op enkele plekken is de linie gereconstrueerd, met name daar waar
verbindingen zijn hersteld.
Oost: Landschap van de verwijzing
Een modern grootschalig landschap met infrastructuur en stedelijke ontwikkelingen
bepaalt het beeld. Gekoppeld aan belangrijke vervoersassen van Nederland en
gecombineerd met meer natuurlijke en recreatieve verbindingen.
Er heerst een snelle sfeer. Hier wordt gewerkt. De linie is slechts op enkele plekken
terug te vinden, vooral in namen, in lijnen en contouren.
Noord: Landschap van de ontwikkeling
Het gebied is zeer gevarieerd. Stad en landschap zijn met elkaar verweven. Er
heerst een dynamische sfeer. Hier wordt geleefd. Gedeeltelijke reconstructie van de
linie heeft bijgedragen aan de vormgeving en realisatie van met name de natuuren waterdoelstellingen. Via routegebonden recreatiemogelijkheden is het gebied
beleefbaar.
Deze vier landschappen zijn richtinggevend aan onderzoek, projectontwikkeling
en uitvoering van activiteiten die de linie zichtbaar en beleefbaar maken. Deze vier
landschappen zijn tevens de basis voor beeldverhalen vanuit het verleden, via het
heden, naar de toekomst. Ze dienen om de betrokkenen te enthousiasmeren voor
gebiedsontwikkelingen en zodoende stad en platteland te verbinden.
Het is goed daarbij aan te sluiten op de kernwaarden van het gebied. Die kunnen
als volgt worden samengevat:
Natuurwaarde		
groen in en om de stad
Landschapswaarde
open deltagebied
Water
dynamiek van groen en blauw
Contrast		
rood en groen (scherpe overgang stad en platteland)
Cultuurhistorie
verleden aan kunnen raken, kunnen beleven
De Groene Vesting is strategisch verbonden met De Groene Delta. De Groene
Delta is een belangrijke ontwikkeling, waarin de wateropgave en de zorg voor
een aantrekkelijk buitengebied rondom de stad ’s-Hertogenbosch centraal staan.
De Groene Delta kent een regionale aanpak en een nauwe samenwerking met
gemeenten in de directe regio. De Groene Delta is een initiatief van de provincie
Noord-Brabant en de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel
en Heusden, samen met de waterschappen en terreinbeherende organisaties. Het
zichtbaar en beleefbaar maken van de linie beschouwt De Groene Delta als een
van de belangrijkste speerpunten om dit te bereiken. Deze samenwerking tussen
publieke en private partijen speelt op een bijzondere wijze in op het beleefbaar
maken van een uniek deltalandschap. Het motto ‘behoud door ontwikkeling’ krijgt
hiermee een maatschappelijk verantwoorde invulling.
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3 Missie en ambitie, burgerinitiatief, durf
Voor een goed functioneren van het burgerinitiatief is de Stichting De Groene
Vesting in het leven geroepen. Daarbij zijn vrijwilligers betrokken, als bestuursleden
en als trekkers van activiteiten en projecten, de zogenaamde kerngroepleden.
Samen met deze betrokkenen is de missie van de stichting vastgesteld en de ambitie
van het bestuur en de kerngroepleden.
Deze missie is drieledig en als volgt geformuleerd:
a. Zorgen voor een duurzame en op landschappelijk verantwoorde wijze versterkt
gebied in 2029. Daarvoor moet de linie zichtbaar en beleefbaar zijn.
b. S
 takeholders van De Groene Vesting in deze missie betrekken en hen stimuleren
bij te dragen aan de gewenste ontwikkelingen.
c. Er voor zorgen dat er in het gebied aan waarde is gewonnen op het gebied van
cultuur, natuur, landbouw en landschap (maakbaar erfgoed).
De ambitie is dat de betrokken gemeenten in het gebied en de provincie NoordBrabant 2029 uitroepen tot het Jaar van De Groene Vesting. Er is immers zoveel te
beleven waar we trots op kunnen zijn. Bovendien hebben bewoners en bezoekers
zich verenigd in De Groene Vesting Community, die dan een grote uitstraling heeft.
4 Maatschappelijke positionering van de Stichting De Groene Vesting
Stichting De Groene Vesting is een burgerinitiatief dat midden in de samenleving
staat. Het is een netwerkorganisatie met elan die, samen met de partners in
gebiedsontwikkeling, onderzoek- en ontwikkelactiviteiten wil entameren, stimuleren
en regisseren.
Het elan uit zich op verschillende manieren. Zo werkt de stichting samen met
professionele vrijwilligers, die op deskundige wijze hun bijdragen leveren.
Daarnaast wordt de stichting geaccepteerd door zowel publieke als private partijen
en door maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van
de vier landschappen in het gebied. Tenslotte is er de drang van de stichting om
op eigen benen te staan. Ze wil geen onderdeel vormen van andere bestaande
organisaties die zich bezighouden met het zichtbaar en beleefbaar maken van
cultureel erfgoed. Die behoefte wordt ingegeven door het unieke karakter van De
Groene Vesting. Daarin staat het verbinden van cultuurhistorie met de beleving
van het platteland centraal. Dat zorgt voor nieuwe economische dragers die op hun
beurt weer bijdragen aan een blijvende vitaliteit van het platteland. De kracht van
de stad wordt hierbij ten volle benut.
Door vanuit deze positionering te werken kunnen we aan waarde winnen door:
a. inhoud en beleving te geven aan de ‘groene ruimte’ in het gebied van
De Groene Vesting
b. een ontwikkelingsvisie te initiëren, uit te werken en in de tijd aan te passen. Het
wenkend perspectief van de vier landschappen is daarvoor de basis.
c. ontwikkelinitiatieven en projecten bij elkaar te brengen. Synergie en samenhang
bij de uitvoering willen we daarbij (mede-)regiseren.
d. activiteiten te organiseren die waardevol zijn voor de stakeholders van
De Groene Vesting

7

5 Burgerinitiatief en netwerkorganisatie: een bewuste keuze
Het is ondenkbaar dat een burgerinitiatief als De Groene Vesting zelf in staat zou
zijn om een levende linie met alles erop en eraan te realiseren. Het is eveneens
ondenkbaar dat een levende linie ontstaat zonder de directe betrokkenheid van
de mensen die er wonen en de mensen die ervan willen genieten. Er zijn dus vele
initiatieven en projecten nodig met de inbreng van allerlei belanghebbenden en
belangstellenden om de missie te vervullen en de ambitie waar te maken.
Dat is dan ook is de reden waarom Stichting De Groene Vesting zich positioneert
als een netwerkorganisatie. Als een spin in het web kan de stichting op slimme en
verantwoorde wijze bewoners en organisaties betrekken bij en motiveren tot werken
aan de realisatie van het wenkend perspectief van de vier landschappen. Die
krachtenbundeling zorgt voor meerwaarde en maakt het mogelijk om strategisch
belangrijke successen te behalen met profijt voor alle betrokkenen.
Vaardigheden
Het zijn van een netwerkorganisatie vereist specifieke vaardigheden van
de stichtingbestuurders en van de leden van de kerngroep. Er zal immers
samengewerkt moeten worden met overheden, het bedrijfsleven, diverse
kennisinstellingen, maar ook met burgers en maatschappelijke organisaties. Deze
partijen hebben per definitie verschillende doelstellingen. Daarom is het zaak de
samenwerking goed te managen en dat zal niet altijd even makkelijk zijn.
Keuzes
Voortdurend zullen we keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen bij het
aangaan van een samenwerking. De Groene Vesting kent namelijk vele actoren:
bewoners
• overheden en semi-overheden
• waterschappen
• bedrijven waaronder land- en tuinbouw, recreatie & toerisme, dienstverlening,
bouw & infrastructuur, energie en levensmiddelen
• landeigenaren en terreinbeheerders
• culturele instellingen, heemkundekringen
• kennis- en onderwijsinstellingen
• media, marketing en communicatie
• publieke werken en projecten
• gebiedsgerichte samenwerkingsverbanden
…en hiermee geven nog niet eens een allesomvattende opsomming!
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6 Strategie; via mijlpalen naar 2029
Het is niet mogelijk om zonder plan en met alleen een wenkend perspectief de
missie van de stichting te vervullen. Daarom is het nuttig om mijlpalen te benoemen
op weg naar 2029, het jubileumjaar van de Linie van Fredrik Hendrik.
Het bestuur en de kerngroepleden van de stichting hebben tijdens een bijzondere
bijeenkomst in Sint-Michielsgestel, in het voorjaar van 2010, de volgende mijlpalen
benoemd:
2014 Redelijk grote bekendheid in de regio. Plekken van ontwikkeling zijn in
		
beeld (iconen, landschap, infrastructuur, economische dragers). Er
		
wordt gewerkt aan een tiental projecten die er toe doen. Professionele
		
en daadkrachtige vrijwilligersorganisatie is opgezet.
2019	Grote bekendheid in de regio, enige landelijke bekendheid. Ontwerp
en vormgeving van de vier landschappen en de daarvoor ontwikkelde
iconen zijn gereed. Beleefbaarheid in het gebied is sterk vergroot. Nieuwe
economische dragers in het gebied ontwikkelen zich voorspoedig.
2024	Grote betrokkenheid in de regio. Zichtbaarheid en beleefbaarheid van
de linie in de vier landschappen is op verschillende manieren versterkt.
Nieuwe economische dragers leveren een bijdrage aan de vitaliteit van het
gebied. Balans in people, planet en profit.
2029 Jaar van De Groene Vesting, missie voltooid.
Belangrijk is om de dichtsbij gelegen mijlpaal, het jaar 2014, nader uit te werken. In
grote lijnen is dit al gedaan. Een gedetailleerde uitwerking volgt van jaar tot jaar.
Eerste mijlpaal: 2014
Redelijk grote bekendheid in de regio
50% van de bewoners in het gebied van ‘De Groene Vesting’ heeft van het initiatief
gehoord. Dat wordt als volgt bereikt:
a. organisatie van en/of meeliften met publieskmanifestaties
b. conferenties, seminars en workshops
c. genereren van media aandacht
Plekken van ontwikkeling zijn in beeld (iconen, landschap, infrastructuur,
economische dragers)
Samen met stakeholders uitwerken van de reëel haalbare mogelijkheden voor nu en
in de toekomst. Een en ander uitbeelden en erover communiceren.
Er wordt gewerkt aan een tiental projecten die er toe doen. In ieder geval is het
volgende gerealiseerd:
a. wandel – en fietsroutes gereed en bekend; organisatie van
dagtochten; informatiepunten; GPS; bebording
b. activiteiten om bewoners, bedrijven, landeigenaren en
terreinbeheerders te betrekken bij De Groene Vesting (mede-eigenaarschap)
c. projecten om toerisme en recreatie in het gebied van
De Groene Vesting te bevorderen (in lijn met toeristisch beleid buitengebied). Dit
gaat om horeca, streekproducten, verblijfsmogelijkheden; DGV-vervoer:
om de 2 – 5 km een ‘belevenis’
d. projecten die de relicten van de linie beter in beeld
brengen en de kennis daaromtrent verzamelen en bundelen.
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Professionele en daadkrachtige vrijwilligersorganisatie
Een daadkrachtig bestuur faciliteert een groep deskundige en professioneel
werkende vrijwilligers om samen met netwerkpartners te werken aan de realisatie
van de doelen van Stichting De Groene Vesting. Deze is inmiddels volwaardige
partner bij gebiedsontwikkelingsinitiatieven. Ze heeft de capaciteit in huis om
gevolg te geven aan het bijwonen van belangrijke overleggen op dit gebied. Ook
is ze in staat om daaraan waarde toe te voegen. De kennisbank van De Groene
Vesting is op orde en toegankelijk via internet c.q. de interactieve website van De
Groene Vesting.
Plannen voor het bereiken tweede mijlpaal
De plannen voor de mijlpaal 2019 zijn gemaakt en hebben instemming van de
stakeholders van De Groene Vesting
7 Kritische succesfactoren medebepalend
Als een burgerinitiatief gedurende langere tijd met succes wil opereren, dan moet
er goed gekeken worden naar wat de kritische succesfactoren zijn. Externe factoren
gaan over de interactie van de DGV-organisatie met de omgeving. Interne factoren
hebben te maken met de kwaliteit van het functioneren van de organisatie. Bij
het opereren van de stichting dient hier voortdurend en terdege rekening mee te
worden gehouden.
Externe kritische succesfactoren
Duurzame legitimatie voor initiatief (licence to operate) en betrokken gemeenten
‘in balance’;
Samenwerken en samenbinden (opereren als netwerkorganisatie);
Regie op externe communicatie en beeldvorming van De Groene Vesting;
Regelmatige promotie van De Groene Vesting door sprekende activiteiten met
media-aandacht;
Stroomlijning en interactie met andere initiatieven waar De Groene Vesting mee
te maken heeft (o.a. De Groene Delta, Vestingwerken, Monumentendag, Culturele
Hoofdstad 2016)
Interne kritische succesfactoren
Passende organisatievorm en goede aansturing;
Elan bij kerngroep van vrijwilligers vasthouden;
Voldoende grote groep vaste vrijwilligers (kritische massa van circa 20 personen) en
goed inwerken en coachen van nieuwe vrijwilligers;
Dilemma managen van vrijwilliger zijn en professioneel werken (vrijwillig is niet
vrijblijvend);
Bureaufaciliteit nodig; lean & mean
8 Een zelfbewuste kern zorgt voor bestuur, netwerken en voortbestaan
De stichting heeft een aantal functies te vervullen die bestuurlijk verankerd moeten
zijn:
a. zorgen voor (maatschappelijk) draagvlak
b. evenwichtig betrekken en informeren van stakeholders bij initiatief
De Groene Vesting (netwerken en PR)
c. deelnemen aan strategisch overleg derden over gebiedsontwikkeling

11

d. entameren, stimuleren en regisseren van activiteiten en projecten die het doel
van de stichting dienen
e. organiseren en faciliteren van De Groene Vesting Community
f. bekendmaken en communiceren over De Groene Vesting; bewaken uniformiteit
logo en huisstijl
g. ontwikkelen, verzamelen, toegankelijk maken en verspreiden van kennis over
De Groene Vesting en de vier landschappen
h. aantrekken en faciliteren van deskundige vrijwilligers
i. in stand houden, financieren en aansturen van back office + secretariaat
j. besturen van het geheel, inclusief planning & control
Om deze functies te kunnen vervullen is het volgende bestuur geformeerd (stand
per 1 oktober 2010):
Voorzitter en lid db (dagelijks bestuur)
Gerard Berkelmans
Secretaris, communicatie/PR en lid dagelijks bestuur Peter Groenestein
Penningmeester, fondsen en sponsorships, lid db
Niek Damen
HRM (human resource management)
Maarten Pieters
De Groene Vesting Community
Francis Witmer
Coördinatie activiteiten & projecten
Joeri de Bekker
Kennismanagement
Rob de Vrind
Het bestuur vergadert vier keer per jaar in zijn geheel. De drie leden van het
dagelijks bestuur komen één keer per maand bijeen om de lopende zaken
te behandelen. Zij onderhouden de netwerkcontacten met de belangrijkste
netwerkpartners.
De bestuurder die verantwoordelijk is voor de coördinatie van activiteiten &
projecten organiseert tenminste vier keer per jaar een bijeenkomst van alle
kerngroepleden. Op de jaarlijkse Heidag komen alle bestuurders en kerngroepleden
bij elkaar om terug te blikken en vooruit te zien. Strategie en organisatie staan
daarbij op de agenda, evenals de evaluatie van de projectenportefeuille en de
invulling voor de komende jaren.
9 De activiteiten en projecten moeten waarde toevoegen aan De Groene
Vesting
Omdat de Groene Vesting zich positioneert en gedraagt als netwerkorganisatie
zal de feitelijke realisatie van een levende linie zoveel mogelijk in projectvorm
plaatsvinden.
De netwerkpartners van De Groene Vesting zullen de projecten trekken en
uitvoeren. De stichting wil natuurlijk wel activiteiten organiseren voor de
netwerkpartners en voor de leden van De Groene Vesting Community.
Activiteiten die gaan over de kennisverwerving en –verspreiding, over de
visieontwikkeling en de ‘masterplanning’ en over de promotie van de linie en de vier
landschappen. In die zin verschillen activiteiten en projecten wezenlijk van aard.
De stichting treedt bij projecten in feite op als (mede-)architect en de uitvoering is
in handen van derden. De stichting kan hierbij een stimulerende rol vervullen en
zorgen voor synergie en samenhang met andere projecten. Ook in de communicatie
kan zij die synergetische rol vervullen. Ze kan de stakeholders informeren over de
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toegevoegde waarde van projecten aan het zichtbaar en beleefbaar maken van de
linie.
Bij activiteiten van De Groene Vesting is de stichting de architect en de uitvoerder,
zij het dat de uitvoering samen met derden kan worden gedaan. Voor de
financiering van activiteiten dient de stichting zelf sponsors te vinden of anderszins
de kosten te dekken. Dit is in tegenstelling tot projecten waar derden zorgen voor de
financiering.
De stichting bundelt de activiteiten en projecten in een samenhangend
voortschrijdend tweejaren-programma dat toegankelijk is voor alle
belangstellenden.
Voor de ontwikkeling van activiteiten en projecten zijn criteria opgesteld die de
werking verduidelijken:
Criteria voor activiteiten van De Groene Vesting
1. draagt bij aan realisatie van de doelstellingen van De Groene Vesting
2. past bij het masterplan
3. er is een gemotiveerde trekker vanuit de kerngroep
4. er is een haalbaar plan (inhoud, organisatie en sluitende financiering)
5. er is voldoende draagvlak, zowel intern als extern
6. er is synergie en samenhang met andere initiatieven
7. er zijn voldoende aangrijpingspunten voor aansprekende communicatie-uitingen
Criteria voor de De Groene Vesting projecten
1. voegt waarde toe aan de realisatie van De Groene Vesting
2. er zijn geen haalbare betere alternatieven bekend
3. er is een trekkende organisatie die met de stichting wil samenwerken
4. er is een uitvoerbaar plan (inhoud, organisatie en sluitende financiering)
5. er zijn concrete afspraken over ‘in natura’ inbreng van vrijwilligers van
De Groene Vesting
6. er is sprake van synergie en samenhang met andere initiatieven
7. er zijn voldoende aangrijpingspunten voor aansprekende communicatie-uitingen
Er is een eenvoudige procedure opgesteld voor de selectie van activiteiten en
projecten voor De Groene Vesting en het stellen van prioriteiten:
a. de bestuurder voor de coördinatie van activiteiten en projecten brengt een
voorstel in het bestuur
b. het bestuur besluit op grond van de criteria:
• akkoord, doen		
of
• aanpassen		
of
• niet doen
c. eenmaal per jaar wordt De Groene Vesting Heidag georganiseerd voor het
bijstellen van het programma van activiteiten en projecten en het stellen van
prioriteiten. Daarnaast krijgt het bewerkstelligen van synergie en samenhang
met andere initiatieven aandacht en worden de witte plekken in relatie tot het
masterplan vastgesteld.
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In 2009 is door de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch een raadsbesluit genomen
om op de begroting van 2011 een bedrag van € 100.000,-- op te nemen voor het
samenstellen van een projecten- en ideeënboek die de plekken van ontwikkeling per
landschap goed in beeld brengen. Centraal staan onder meer de iconen die de linie
zichtbaar en beleefbaar maken, de landschapsontwikkeling, de infrastructuur en de
ontwikkeling van economische dragers. Het bestuur van De Groene Vesting dient
alles in het werk te stellen om deze investering ten goede te laten komen aan De
Groene Vesting. Dit past bij de doelen van de eerste mijlpaal 2014.
10 De activiteiten en projecten portefeuille is in ontwikkeling
Op De Groene Vesting Heidag in 2010 is het tweejaren-programma opgesteld
voor mei 2010 tot mei 2012. Dit programma is samengevat in een brochure die
publiekelijk verspreid wordt bij gelegenheden die zich daarvoor lenen.
Overzicht van deze activiteiten en projecten:
Activiteiten
De Dag van De Groene Vesting
Een jaarlijks terugkerend ‘wisselend’ evenement om De Groene Vesting op de kaart
te zetten.
In 2010 staat de Topbijeenkomst ‘De Groene Vesting wint aan waarde’ op het
programma.
In 2011 wordt gedacht aan een event voor de betrokken landeigenaren,
landgoedeigenaren, terreinbeheerders en bedrijven die toerisme en recreatie in het
gebied willen bevorderen.
De Groene Vesting Community
Het betrekken van de bewoners van het gebied van De Groene Vesting en de
bewoners van ’s-Hertogenbosch bij de ontwikkeling van een levende linie.
In 2011 wordt een start gemaakt met het vormen van de community.
De Groene Vesting Symposia en Workshops
Het betrekken van professionals die te maken hebben of te maken krijgen met de
ontwikkeling van De Groene Vesting. In 2011 wordt een seminar georganiseerd
over Cultuurhistorie en beleven van de Groene Ruimte.
Betrekken landeigenaren bij De Groene Vesting
Het bewerkstelligen van actieve betrokkenheid van landeigenaren en
terreinbeheerders bij De Groene Vesting voor de realisatie van een levende linie in
2029 en gelijktijdige versterking van de economische levenskracht van het gebied.
Bevorderen educatie over De Groene Vesting
Het betrekken van een breed publiek bij De Groene Vesting door het houden van
lezingen en cursussen en het organiseren van andere informatieoverdracht in de
vorm van activiteiten voor jong en oud.
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Projecten
Wandel- en fietsroutes
Een fietsroute is uitgezet en wordt verder geoptimaliseerd. Wandelroutes zijn in
ontwikkeling en worden afgestemd op nieuwe wandelknooppunten. Er komen
nieuwe wandelroutes op papier en in digitale vorm.
Oeververbindingen
De linie wordt weer een aanaangesloten ring door op drie locaties
oeververbindingen te maken:
Nieuwe brug over de Dieze ter hoogte van de Henriëttewaard
Verbinding over de Dommel bij Kasteel Maurick
Verbinding over de Rosmalense Aa.
De Liniebieren
Samen met kleine brouwerijen wordt gewerkt aan het ontwikkelen en promoten
van 6 verschillende liniebieren. Dit moet de versterking van de economische
levenskracht van het gebied bevorderen (productie van grondstoffen,
streekproducten e.d.) en zorgen voor promotie van De Groene Vesting.
De Groene Vesting Toeristisch Transport
Het meedenken en meewerken aan nieuwe vormen van toeristisch vervoer over
water en over de weg. Voorbeelden zijn boottochten en het DGV-treintje, varend en
rijdend m.b.v. duurzame energie
Reconstructie-initiatieven
Op enkele plekken liggen kansen voor reconstructie van delen van de linie. Thans
gaat dit om de Deuterse Schans bij de Moerputten en om het hoornwerk in de
Henriëttewaard. Op beide plekken kunnen cultuurhistorie, natuurontwikkeling en
beleving van het De Groene Vesting Landschap hand in hand gaan.
Informatieborden
Op circa 20 plekken langs de ruim 40 kilometer lange Linie van Frederik Hendrik
zijn informatieborden nodig. Ze vertellen de mensen die erop uit trekken meer
over de linie en zijn boeiende geschiedenis. Samen met instanties als de VVV en de
ANWB wordt gewerkt aan een eenduidige bebording.
Om aan waarde te winnen door de ontwikkeling van activiteiten en projecten
gelden een aantal succesfactoren. De meest kritische zijn:
1 het hebben van een duurzame legitimatie van de werkzaamheden van Stichting
De Groene Vesting
2 een voldoende grote groep van deskundige vrijwilligers die met het nodige elan te
werk gaan
3 samenwerking en goede communicatie & PR.
Aan deze factoren zal het stichtingsbestuur voortdurend aandacht schenken.
11 Kennis en verhalen zijn de belangrijkste bouwstenen voor een
levende linie
De ontwikkeling van dynamische gebiedsgerichte verhalen enthousiasmeren
tot meedenken over en meedoen aan de ontwikkeling van De Groene Vesting.
Beeldverhalen over de vier Landschappen van De Groene Vesting maken de
ruimtelijke toekomst zichtbaar. Daardoor zijn betekenisvolle en productieve
koppelingen mogelijk tussen gebiedsgerichte ruimtelijke ontwikkelingen en nieuwe
economische mogelijkheden in verband met recreatie en toerisme. Hiermee
vormen ze een scharnierpunt tussen verschillende vormen van gebiedsgericht
beleid, Dat geldt in ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorisch zin, maar ook op
landschappelijk, agrarisch en economisch terrein.
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Beeldverhalen zijn gebaseerd op de identiteit en de kernkwaliteiten van het gebied.
Bij De Groene Vesting is dat de kennis over de Linie van Frederik Hendrik en
de zich ontwikkelende landschappen. Het maakt De Groene Vesting zichtbaar,
beleefbaar, dynamisch en krachtig.
De beeldverhalen zijn gebaseerd op een zich voortdurend ontwikkelende storyline
over De Groene Vesting, zoals onder meer beschreven in het masterplan. Het
thema ‘De Groene Vesting, een levende linie’ is typisch en duurzaam verbonden
aan het gebied en zichtbaar en beleefbaar voor de samenleving. Door middel
van de vier landschappen vormt het een kader voor ruimtelijk-economische
ontwikkelingen.
De storyline en de beeldverhalen over de vier landschappen bieden een
wenkend perspectief waarbinnen vraaggestuurde producten en diensten zijn te
ontwikkelen door geïnteresseerde samenwerkende partijen. De aanpak zorgt voor
een voortdurende aanpassing aan de tijd. Daarmee zijn het onderhoud van de
storyline en de beeldverhalen verzekerd, net als allerlei uitingen die daar direct aan
verbonden zijn.
In de komende jaren zal de stichting veel aandacht besteden aan de ontwikkeling
van beeldverhalen in diverse vormen. De basis vormt de storyline van de Linie van
Frederik Hendrik. In dat verhaal gaan watermanagement avant la lettre en militair
vernuft zij aan zij bij de verovering van de stad ’s-Hertogenbosch. Aan die stad, die
in 1629 bekend stond als de onoverwinnelijke moerasdraak, verbinden we de vier
De Groene Vesting Landschappen van nu en later.
De waardering door de samenleving van de storyline en de beeldverhalen
omvat over het algemeen een groot aantal decennia. We moeten ze echter wel
voortdurend aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid en in allerhande vormen
benutten om de beleving van het erfgoed te bevorderen. Op die manier voorzien
we in een groeiende behoefte aan erfgoedtoerisme in een kwalitatief hoogwaardige
landschappelijke omgeving.
12 De Groene Vesting Community zorgt onder meer voor
burgerparticipatie
De Groene Vesting, een levende linie, heeft alle kenmerken van maakbaar erfgoed.
Maakbaar erfgoed wordt mede gemaakt door bewoners in het gebied van De
Groene Vesting en al degenen die er zich anderszins aan verbonden voelen. Dat
kan zijn als mede-eigenaar en/of als sympathisant. Waardetoevoeging aan De
Groene Vesting betekent ruimte voor toe-eigening op verschillende niveaus en
door verschillende groepen. Spannende coalities en dwarsverbanden zijn hiervoor
belangrijke instrumenten. Hiervoor is een platform nodig: De Groene Vesting
Community. In feite komen hier alle partijen samen die op de een of andere manier
een relatie hebben met De Groene Vesting.
De redenen om deel te nemen aan het platform kunnen verschillend zijn. Ze
hebben echter steeds dezelfde intentie: het realiseren van De Groene Vesting, een
levende linie. Iemand kan zich betrokken voelen bij een interessante ontwikkeling,
een spannend verhaal of wil kennis en informatie over een uniek gebied verkrijgen.
Anderen willen mede vorm geven aan of mede-eigenaar zijn van de levende linie.
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Ook het gewoon mee willen doen aan evenementen, ontdekkingsreizen of wandel-,
vaar-, en fietstochten kan een goede reden zijn. Bijdragen aan het behoud door
ontwikkeling van de verbinding van cultuur, landschap, natuur en stad is tenslotte
ook een goed motief.
Om een goede ontwikkeling van zo’n community mogelijk te maken, is een
gefaseerde aanpak nodig. Basis daarvoor is een indeling in groepen actoren:
a. De Groene Vesting Aandeelhouders
Dit zijn de actoren die zich inzetten om de missie te verwezenlijken:
• de mede-eigenaren van de levende linie; dat zijn de bewoners
• de mede-eigenaren van het gedachtegoed; dat zijn de bestuurders en
kerngroepleden van de stichting
• de mede-eigenaren van het gebied, de relicten en de infrastructuur; dat zijn
de gemeenten, de landeigenaren en de terreinbeheerders
b. De Groene Vesting Ambassadeurs
Dit zijn de actoren die zich inzetten om de doelen, de plannen en de activiteiten
van Stichting De Groene Vesting te promoten:
• de bestuurders van de provincie Noord-Brabant en van de gemeenten
’s-Hertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel en Heusden
• de bestuurders van de Stichting De Groene Vesting en de Commissie van
Advies
• diverse organisaties vanuit maatschappelijke en/of private zijde
c. De Groene Vesting Stakeholders
Dit zijn de belanghebbenden bij het initiatief De Groene Vesting
• alle publieke partners die bezig of betrokken zijn bij het gebied
• private partijen: aanbieders van voorzieningen, belevenissen, informatie en
diensten
• private partijen: sponsors van de stichting De Groene Vesting en/of activiteiten
van De Groene Vesting
• kennisinstellingen en organisaties
d. De Groene Vesting Sympathisanten
Dit zijn al diegenen die hebben laten weten geïnteresseerd te zijn in het wel en
wee van De Groene Vesting, een levende linie.
• bewoners in het gebied, voor zover geen landeigenaren of anderszins betrokken
• inwoners uit de stad ’s-Hertogenbosch
• burgers uit de wijdere omgeving
• geïnteresseerden van buiten
Het bestuur van de stichting hecht aan een organische groei van De Groene
Vesting Community. Een stapsgewijze aanpak ligt hierbij voor de hand. In de
periode tot 2014 lijkt professionalisering en onderhouden van het netwerk van
aandeelhouders, ambassadeurs en stakeholders, de aangewezen weg. De contouren
van een plan van aanpak zijn gemaakt en in uitvoering genomen. Zodra De Groene
Vesting een levende linie te bieden heeft, lijkt uitbreiding van de community met
sympathisanten een logisch vervolg in de periode 2015 – 2019.
13 Communicatie & PR zorgen voor bekendheid en draagvlak
De missie en de doelstellingen van Stichting De Groene Vesting hebben de
volgende betekenis voor communicatie & PR:
a. het in beeld brengen van de acceptatie door de samenleving, van ‘de licence to
operate’.
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 e ‘licence to operate’ betreft zowel duurzaamheiddoelstellingen als
D
marketingdoelstellingen. Wat duurzaamheid betreft gaat het zowel om behoud
door ontwikkeling van cultureel erfgoed, om landschappelijk verantwoord
ondernemen, als om sociale cohesie door mede-eigenaarschap. De marketing
gaat over het stimuleren van de verbinding stad-platteland, van erfgoedtoerisme
en van de ontwikkeling van nieuwe economische dragers in het gebied van De
Groene Vesting.
b. bekendheid geven aan de waarden van De Groene Vesting, een levende linie.
Hierbij staan de volgende kernwaarden centraal:
• cultuurhistorie: het verleden aanraken, voelen en beleven
• landschap van een ‘open’ delta; de moerasdraak getemd, de dynamiek van
groen en blauw
• natuurwaarde: genieten van groen in en om de stad; contrast tussen groen en
rood
c. het profileren van de stichting als een gewaardeerd netwerkpartner die gewenste
ontwikkelingen in gang brengt en de effecten ervan in beeld brengt, maar niet
zelf uitvoert
d. het betrekken van bewoners in het gebied bij de ontwikkelingen en het bijdragen
aan mede-eigenaarschap van het maakbare erfgoed van de Linie van Frederik
Hendrik
De kernwaarden zijn vertaald in het onderscheidend vermogen van De Groene
Vesting ten opzichte van andere initiatieven. Ze vormen de leidraad voor de
gewenste gebiedsontwikkelingen in de vier landschappen, voor het stimuleren
van recreatie en erfgoedtoerisme en derhalve ook voor communicatie en public
relations.
Beperkte financiële middelen vragen om focus en creativiteit bij de uitvoering
van de plannen. Een stapsgewijze aanpak, waarbij ‘al doende leren’ het motto is,
voorkomt verspilling en miscommunicatie.
De vier landschappen van De Groene Vesting, verbonden aan de storyline van
de Linie van Frederik Hendrik, staan centraal bij de communicatie-uitingen. Als
voorbeeld worden vijf nuttige aanwendingen gegeven:
Aanwending 1: De Groene Vesting activiteiten en projecten
Richtinggevend aan onderzoek, projectontwikkeling en uitvoering van activiteiten
voor het zichtbaar en beleefbaar maken van de linie.
Van visie naar doelen, beleid en uitvoering.
Aanwending 2: Regionale Beeldverhalen over De Groene Vesting
Richtinggevend aan verhalen vanuit verleden, via heden, naar de toekomst. Dient
om takeholders te betrekken bij gebiedsontwikkeling; verbinden van stad en
platteland.
Van visie naar toe-eigenen (bewustmaking) en meedoen (stimulering).
Aanwending 3: Beleven van De Groene Vesting
Doelgericht communiceren over het beleven van vier landschappen in de
ommelanden van ’s-Hertogenbosch. Vormgegeven door de linie en ontwikkeld in
de loop van vierhonderd jaar.
Van visie naar beleven van maakbaar erfgoed.
Aanwending 4: Informatie over De Groene Vesting
Doelgericht informeren over het belang van duurzame ontwikkeling van de groene
ruimte in samenhang met cultureel erfgoed.

19

Van visie naar kennisontwikkeling en overdracht van kennis.
Aanwending 5: Basis voor private sponsoring van De Groene Vesting
Doelgericht benaderen van private partijen voor de financiering van de
ontwikkelfaciliteit van De Groene Vesting.
Van visie naar organisatie en financiering.
14 De Dag van De Groene Vesting als instrument om doelen te bereiken
Een betekenisvolle terugkerende activiteit van Stichting De Groene Vesting is een
goed middel om jaarlijks doelgerichte zichtbaarheid en bekendheid te geven.
De Dag van De Groene Vesting kan dienen als instrument om deze doelen te
bereiken. Naast het generen van bekendheid moet zo’n dag ieder jaar een specifiek
doel dienen. Gerichte doelgroepbenadering kan in die zin heel effectief zijn. Door
jaarlijks een attractief en in de tijd passend thema te kiezen kan waarde worden
toegevoegd aan De Groene Vesting, een levende linie. In de komende periode moet
De Dag van De Groene Vesting gericht zijn op de ontwikkeling van ‘iconen’, van
spannende plekken van ontwikkeling, bereikbaar, vindbaar, voorzien van de nodige
informatie en met aanwezige horecavoorzieningen. Daarna is het de beurt aan het
beleven van de linie middels verhalen, voorstellingen, excursies, ontdekkingsreizen
en andere gebeurtenissen.
In de periode 2010 – 2014 zal De Dag van De Groene Vesting de ontwikkelingen
volgen zoals weergegeven:
2010	het bekendmaken van de strategie en organisatie van De Groene Vesting;
acceptatie en waardering door de stakeholders.
2011	betrekken van landeigenaren, terreinbeheerders en private partijen in het
gebied van De Groene Vesting
2012
betrekken van de bewoners in het gebied van De Groene Vesting
2013
bekendheid geven aan bewoners van ’s-Hertogenbosch en ommelanden
2014	De Groene Vesting Community is operationeel; stedelingen en
plattelanders vinden elkaar
De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Vught en Heusden zullen bij
de organisatie van de jaarlijks terugkerende Dag van De Groene Vesting betrokken
worden.
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15 De behoefte aan financiering van De Groene Vesting is gevarieerd
Er is sprake van drie soorten behoeften aan financiering voor zaken die de Stichting
De Groene Vesting aangaan:
1. ad hoc financiering
dit geldt zowel voor projecten als activiteiten.
Projecten dragen zelf zorg voor de financiering. Ze krijgen geen financiële
bijdragen van de stichting, maar wel ondersteuning in de vorm van ‘in natura’ inzet
van deskundige vrijwilligers op diverse deelgebieden. Ze kunnen ook gebruikmaken
van de netwerken van de stichting en de aanwezige kennis over de linie en de vier
landschappen.
Vanuit de bij De Groene Vesting betrokken gemeenten en de provincie NoordBrabant is steun toegezegd bij het zoeken en vinden van de nodige subsidies.
Activiteiten vinden plaats door ‘in natura’ inzet van vrijwilligers, onder
verantwoordelijkheid van een trekker vanuit de kerngroep van de stichting.
Waar nodig en mogelijk worden ad hoc financiële bijdragen gevraagd van
potentiële sponsors, die mede door leden van het bestuur aangezocht zijn.
Vanuit de bij De Groene Vesting betrokken gemeenten en de provincie NoordBrabant is steun toegezegd bij het zoeken en vinden van de nodige subsidies.
2. structurele financiering
dit geldt zowel voor de ondersteuning van de organisatie van de stichting, als voor
De Groene Vesting Community, als voor communicatie & PR.
De organisatiekosten betreffen met name de kosten voor het secretariaat, de daarbij
behorende out of pocket kosten en de kosten voor de coördinatie van activiteiten
en projecten. Noodzakelijke kosten voor organisatorische ondersteuning dienen
beperkt te blijven en moeten gefinancierd worden door private partijen (lees
bedrijven).
De Groene Vesting Community dient zichzelf te betalen uit bijdragen van de
leden ter grootte van € 25,- per lid, per jaar. Daarmee zijn de kosten te dekken
voor nieuwsbrieven, interactieve website, virtuele community happenings en
administratiekosten.
De communicatie & PR kosten zijn alle out of pocket kosten die te maken hebben
met het bekendmaken van De Groene Vesting en haar activiteiten. Noodzakelijke
kosten voor communicatie & PR dienen beperkt te blijven en moeten gefinancierd
worden door private partijen. Marketing en promotiekosten worden desgewenst
door derden gemaakt en dienen ook door derden gefinancierd te worden.
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De geschatte kosten van de Stichting De Groene Vesting bedragen in 2014
€ 60.000 op jaarbasis (gegeven de beperkte mogelijkheden voor structurele
financiering vanuit het bedrijfsleven), inclusief de ‘in natura’ bijdragen vanuit de
provinciale en gemeentelijke overheden.
De kosten zijn als volgt opgebouwd:
Secretariaatskosten, incl. out of pocket kosten
Lump sum vergoeding coördinator activiteiten en projecten
Communicatie & PR kosten
Ondersteuning subsidieverkrijging projecten en activiteiten
Totaal
De inkomsten dienen als volgt verkregen te worden:
Sponsoren uit het bedrijfsleven
Lidmaatschappen De Groene Vesting Community
‘In natura’ bijdrage provincie Noord-Brabant
‘In natura’ bijdrage gemeente ’s-Hertogenbosch
Totaal

€ 20.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 20.000 		
----------€ 60.000

€ 30.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000 		
----------€ 60.000

16 Private financiering op basis van de vier landschappen en
belevenissen; actie
Het te werven bedrag voor private financiering bedraagt € 30.000 op jaarbasis en
kan als volgt worden samengesteld:
4 x adoptie van een landschap a € 5000 per landschap
€ 20.000
10 x adoptie van een belevenis a € 1000 per belevenis
€ 10.000
----------Totaal
€ 30.000
De adoptieconcepten moeten zodanig zijn dat het voor de te benaderen bedrijven
aannemelijk is dat het sponsorbedrag op termijn wordt terugverdiend of dat de
bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk verantwoord
ondernemen, met een positieve uitstraling naar de deelnemende bedrijven.
De shortlisten van te benaderen bedrijven zijn opgesteld. Op basis van zekere
criteria en mogelijke toe-eigening van delen van de linie, dan wel van de
landschappen, worden de bedrijven benaderd via het netwerk van Stichting De
Groene Vesting. Dat gaat altijd gepaard met een aanbeveling van een ambassadeur
van de stichting.
De verantwoordelijkheid voor de werving van private gelden ligt bij het
stichtingsbestuur. De bestuursleden zullen dan ook zelf de gesprekken met de juiste
vertegenwoordigers van de bedrijven voeren. Daarbij krijgen ze ondersteuning
in de vorm van het nodige PR-materiaal. Tevens zijn ze gelegitimeerd door de
Topbijeenkomst ‘De Groene Vesting wint aan waarde’, gehouden in november
2010. In het najaar van 2010 wordt een sponsorwervingsactie voorbereid, die in
het eerste kwartaal van 2011 zal plaatsvinden. Daarna zal sponsorwerving als een
voortdurende activiteit in het programma van Stichting De Groene Vesting worden
opgenomen.
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Verantwoording
Voor het opstellen van het rapport ‘De Groene Vesting; van masterplan tot
werkelijkheid. Strategie en organisatie 2014 met het oog op 2029’ is
gebruik gemaakt van uitkomsten van:
interviews met de bestuurders en kerngroepleden van Stichting De Groene Vesting
interviews met belangrijke vertegenwoordigers van de stakeholders
bronnen van inspiratie in geschreven vorm.
De voortgang, de tussenresultaten en de eindrapportage zijn besproken in de voor
dit doel geformeerde Stuurgroep Kwartiermaken De Groene Vesting, bestaande uit
Gerard Berkelmans (voorzitter), Maarten Pieters en Joeri de Bekker. De stuurgroep
is zeven keer bijeen geweest. Tussentijds is zowel gerapporteerd aan het bestuur van
de Stichting De Groene Vesting als aan de kerngroepleden.
De opgeleverde bouwstenen voor strategie en organisatie De Groene Vesting zijn:
I.	De Groene Vesting wint aan waarde;
april 2010 strategie en organisatie 2010 – 2014 met doorkijk naar 2029
II. De Groene Vesting, een levende linie;				
		
april 2010 programma activiteiten en projecten 2010 – 2012
III. De Groene Vesting in de samenleving:				
		
aug. 2010 plan voor vorming De Groene Vesting Community
IV. De Groene Vesting; de beleving van de linie;			
		
aug. 2010 communicatie/PR plan Stichting De Groene Vesting
V. Kosten en financiering Stichting De Groene Vesting;		
		
aug. 2010 opzet en scenario’s
VI. Private financiering organisatie De Groene Vesting;
		
sept. 2010 uitwerking sponsorconcept ‘De 4 landschappen van
		
De GroeneVesting’		
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De geïnterviewde bestuurders, beslissers en deskundigen
Dhr. Tiny Arts, Waterschap De Dommel
Dhr. Jan Baan, Brabants Landschap
Dhr. Pieter Bak, Hoofdstad van de Smaak 2010
Dhr. Rene Bastiaanse, Brabants Historisch Informatie Centrum
Dhr. Arnoud-Jan Bijsterveld, Hoogleraar Cultuur van Brabant, UvT
		

Dhr. Clemens Bolhaar, Stichting Vestingwerken
Dhr. Rob Brinkhof, De Groene Delta
Dhr. Huibert Crijns, Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Dhr. Louis Horman, Provincie Noord-Brabant
Dhr. Gerard Jonkman, Staatsbosbeheer
Mevr. Ellen Kok, Task Force Multifunctionele Landbouw
Dhr. Rein de Laat, Regio VVV

		

Dhr. Bert Pauli, Wethouder ’s-Hertogenbosch

		

Dhr. Nicky Sanders, ZLTO en Hertogboer
Dhr. Lambert Verheijen, Waterschap Aa en Maas
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De geïnterviewde bestuursleden en kerngroepleden van
De Groene Vesting
		

Dhr. Joeri de Bekker, lid bestuur
Dhr. Gerard Berkelmans, voorzitter bestuur
Dhr. Boudewijn Chorus, lid kerngroep
Dhr. Rob Hoogenboom, lid kerngroep
Mevr. Esther Moors, lid kerngroep

		

Dhr. Maarten Pieters, lid bestuur

		

Dhr. Hans Rensen, (ex-) lid bestuur

		

Dhr. Henk Smeets, lid kerngroep
Dhr. Aad van der Steen, lid kerngroep
Dhr. Rob de Vrind, lid bestuur
Mevr. Francis Witmer, lid bestuur
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De benutte documenten en inspiratiebronnen
		Groeten uit Holland’, VROM-raad Advies over Vrije Tijd, Toerisme en Ruimtelijke
Kwaliteit, prof. Hans Mommaas, UvT, 2006
‘Dagboek 1629; ooggetuigen van het beleg van ’s-Hertogenbosch’, Peter-Jan van 		
der Heijden, 2004
‘Het verhaal van Frederik Hendrik tijdens het legendarische beleg van
’s-Hertogenbosch in 1629, Rob de Vrind, 2006
‘Masterplan De Groene Vesting, een levende linie’, Joeri de Bekker, 2008
‘Regio’s om van te smullen’, Harry Donkers en Victor Immink, 2008
‘Agenda Landschap; landschappelijk verantwoord ondernemen voor iedereen’, 		
Ministeries LNV en VROM, 2009
		

‘Maakbaar Erfgoed’, 2009, prof. Arnoud-Jan Bijsterveld, Cultuur in Brabant, UvT
‘Erfgoedtoerisme in de regio’, Monumenten 7/8, 2010
‘Toeristisch-recreatieve visie buitengebied’, Gemeente ’s-Hertogenbosch,
Karin Willunat, 2010
Gedachtegoed Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte 2008 – 2010
Heidag Strategie & Organisatatie De Groene Vesting, mei 2010
Workshop Marketing & Communicatie De Groene Vesting, juli 2010
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