2019, hét jaar van voorbereiden, op weg naar Van Gogh
Nationaal Park'
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Nationaal Landschap Het Groene Woud heeft een jaar achter de rug dat
cruciaal bleek voor de toekomst. Want er staat nogal wat te gebeuren:
Het Groene Woud wordt tn 2020 Van Gogh Nationaal Park en is gastregio
van de Landschapstriënnale in datzelfde jaar. 2019 zal dan ook in het
teken staan van 'voorbereiden'. Ondertussen blfift ze grote en
kleinschalige proiecten faciliteren. Yvo KoÉmann, voorzitter van Het
Groene Woud, blikt terug én kijkt vooruit.
Kortmann: "Begin 2018 was er sprake van een spannende tijd. Aanleiding: de
'herschikking' van prioriteiten waarmee onze partners te maken hadden. Het
leidde tot een lagere betrokkenheid en minder investeringen. Daardoor
verliepen projecten als ECCO en Mozaïek Dommelvallei trager dan we
beoogden. Ook de oprichting van Van Gogh National Park ging moeizamer
dan venivacht. En toch: het'werk' van HGW ging gewoon door dankzij de
enorme inzet van.velen. Bestuurlijk werd alles 'uit de kast gehaald' om de
banden aan te halen met provincie, gemeenten, bedrijven en organisaties."

Groeiende betrokken heid
"Het (her)winnen van al die harten - want het blijft mensenwerk - had
resultaat. Eind 2018 kan ik concluderen dat vrijwel al die partijen oprecht oog
hebben voor toekomstige ontwikkelingen in landschap en natuur. Maar ook
voor de kleinschaligheid, de landbouw, recreatie en economie daarin. Kijk
alleen al naar de Omgevingsvisie van de provincie waarin 'gebiedsgericht
werken' is omarmd. Dit heeft onze ambities voor Van Gogh Nationaal Park en
de Landschapstriënnale in de loop van2018 een geweldige impuls gegeven.
Ook gemeenten, inclusief Brabantstad, tonen grote bereidheid te investeren in
onderwerpen die hoog op de maatschappelijke agenda staan. Denk aan
innovaties in ruimtelijke ontwikkeling, landbouw, klimaat, energie,

duurzaamheid en ecologie. Of aan een circulaire economie en de binding van
stad en land. Hun ruggensteun wordt gevolgd door steeds meer bedrijven die
zich graag bij Van Gogh Nationaal Park willen aansluiten. Zo creëren we onze
toekomst samen en zorgen we ervoor dat Van Gogh Nationaal Park straks van
ons allemaal is."

ln één adem
"Wij zien de oprichting van Gogh Nationaal Park en de organisatie van de
Landschapstriënnale niet los van elkaar. We noemen ze in Het Groene Woud
vaak in eén adem, want de begrippen 'landschap' en 'triënnale'vloeien hier
echt naast én in elkaar. Dat blijft zo in 2019 als we alle voorbereidingen treffen
voor de toekomst. We gaan onder meer'proefdraaien' als Van Gogh Nationaal
Park en zetten de puntjes op de 'i' in de programmering van de
Landschapstriënnale. Ook gaan we, samen met onze partners, nog meer vaart
zetten achter veelbelovende projecten als Mozaïek Dommelvallei, ECCO en
Brabants Bodem. Wat minstens zo belangrijk is én blijft: al onze kleinschalige
projecten waar de natuur en ons landschap echt iets aan hebben. Die blijven
we koesteren, hoe groots onze toekomstontwikkelingen ook zijn. De
kleinschalige projecten zijn onderdeel van onze identiteit. Nu van Het Groene
Woud, straks van Van Gogh Nationaal Park."
"2019 wordt een jaar van aanpakken, voorbereiden en uitvoeren. We houden
u op de hoogte van alles wat er gebeurt. Voor nu wens ik u een zalig
kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar!"

