Betrokkenheid motor van
landschapsverbetering
Investeren in landschap loont. Dat bewijst Nationaal
Landschap Het Groene Woud. Dit gebied werd vorig jaar
aangewezen als voorbeeldgebied ‘Investeren in landschap’.
Aantrekkelijk dus voor wonen, werken en recreëren.
Uitgangspunt hierbij is de karakteristieke eigenschappen
van het landschap behouden en de kwaliteit gezámenlijk
verbeteren. Die toewijzing blijkt geen verkeerde beslissing.
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Het was minister Verburg zelf die dit Brabantse groengebied in 2008
benoemde tot een van de vier voorbeeldgebieden. Naast Het Groene
Woud zijn ook Amstelland, Het Binnenveld en OoijpolderGroesbeek voorbeeldgebieden ‘Investeren in landschap’. In deze
gebieden worden partijen die profijt hebben van een mooi
landschap in contact gebracht met de partijen die de kosten
hiervoor dragen, om een evenwichtiger kosten-batenverhouding
te realiseren. Inmiddels is op vele fronten vooruitgang geboekt
in Het Groene Woud. Het landschap versterkt. Het groene bewustzijn onder inwoners, ondernemers én overheden verstevigt.
En het succes is voelbaar.

Handelen vanuit trots
‘De trots op dit gebied is de belangrijkste kracht’, licht Ger van den
Oetelaar toe. Hij is wethouder van de gemeente Boxtel, dat
middenin de Brabantse, groene parel ligt, en aanjager van gebiedsontwikkeling. Inmiddels zijn er op het gebied van duurzaamheid en
bij de ontwikkeling van Het Groene Woud veel zaken gerealiseerd.
Zoals de verbetering van perceelranden en de recreatieve toegankelijkheid, het behoud van cultuurhistorische waarden en de aanleg
van groene verbindingen. ‘Gemeenten, waterschappen, de provincie,
het Brabants Landschap maar ook particulieren handelen vanuit de
trots op het landschap. Zij zijn allemaal onderdeel van het succes.’
Maar het grootste pronkstuk van de wethouder binnen de gezamenlijke verbeteringsslag van Het Groene Woud is de Streekrekening.

De Streekrekening: innovatief en laagdrempelig
‘De Streekrekening is een soort geldmachine’, vertelt hij. ‘Een
spaarsysteem waarbij iedereen kan participeren. Als de gemeente
Eindhoven bijvoorbeeld vijf miljoen euro stort, dan schenkt de bank
een bedrag dat daaraan is gekoppeld. De gemeente krijgt gewoon
de marktrente en de beschikking over het kapitaal, net als bij een
gewone spaarrekening. En Het Groene Woud krijgt via het streekcontract met de bank een bepaald premiebedrag per jaar. Hoe meer
partijen meedoen, hoe meer geld beschikbaar komt. Ook giften,
sponsoring en donaties aan de Streekrekening zijn mogelijk. Op dit
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moment zijn de inkomsten driehonderdduizend euro per jaar.
En dat alles wordt privaat geld.’ Volgens de wethouder is de
Streekrekening een laagdrempelige manier waarbij burgers,
bedrijven en overheden gemakkelijk participeren. ‘De staat moet
het maatschappelijk belang van landschap blijven financieren.
Maar op deze manier draagt de private sector ook bij.’

Onderdeel van succes
Ook vele andere private projecten droegen inmiddels bij aan de
ontwikkeling van Het Groene Woud. ‘Betrokkenheid is het
sleutelwoord. Je moet ervoor zorgen dat inwoners onderdeel
worden van het succes. En zich beseffen wat zij voor hun omgeving
kunnen doen. Zo maakte de gemeente Boxtel een krant met
interviews over wat biodiversiteit voor de inwoners betekent en
adviezen over hoe zij daar zelf aan kunnen bijdragen. We wisten

35.000 hectare is de oppervlakte

van Het Groene Woud. Dit natuurgebied
ligt in de stedendriehoek Den Bosch,
Eindhoven en Tilburg. De kern van het
gebied bestaat uit bossen, moerassen,
heidevelden en agrarisch populierenlandschap. Vanwege de grote variatie in
het landschap behoort Het Groene Woud
sinds 2005 tot een van de Nationale
Landschappen.

487.500 euro is het bedrag dat

LNV beschikbaar stelt voor verdere
implementatie van de Streekrekening
Het Groene Woud. Deze streekrekening
is opgezet om geld vrij te maken voor
duurzame projecten in het gebied.

dat dit goed uit zou pakken. Maar dat er duizend gezinnen planten
kochten om de diversiteit in hun eigen tuin te vergroten, overtrof
alle verwachtingen’, aldus Van den Oetelaar.

Geslaagde innovatie verder uitbouwen
De komende jaren heeft Het Groene Woud één doel voor ogen:
het uitbouwen van de Streekrekening. ‘We willen burgers bij de
Streekrekening betrekken door ze te verbinden aan een project wat
hen aanspreekt. Zodat ze zelf bepalen waarin hun geld geïnvesteerd
wordt. Wellicht kunnen we ook andere gebieden steunen in de
opbouw van een Streekrekening.’
www.hetgroenewoud.com
www.hetgroenewoud.com/streekrekening
www.nationalelandschappen.nl
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