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Vitaal Leisure
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Werkplan
2017 - 2020

Inleiding

Hoe doen we dat

Van ambitie naar resultaten
De partners van ons streeknetwerk hebben in het Plan Vitaal Leisure Landschap 2017 2020 hun gezamenlijke ambitie als volgt verwoord: “Het netwerk stelt partners in staat
te werken aan een aantrekkelijker landschap, een betere stad-land-relatie en een duurzaam water- en natuursysteem en richt zich daarbij op het versterken en verbeteren van
‘slow leisure’.” Om deze ambitie te realiseren worden via vier concrete doelstellingen,
diverse activiteiten geïnitieerd, bevorderd en ondersteund.

Doelstellingen
Leisure in landelijk gebied
versterken

·· Ondernemers samen voor meer resultaat
·· Kleinschalige leisure in de versnelling
·· Regio op de kaart

Stad-land-relatie bevorderen

·· Fietsend en wandelend door Hart van Brabant
·· Brug tussen stad en land

Zorgen voor klimaatbestendig
water- en natuursysteem

·· Beleef en geeffonds voor de natuur
·· Natuurnetwerk Hart van Brabant
·· Het groene Bels Lijntje
·· Omgaan met klimaatverandering

Aantrekkelijk landschap creëren

·· Beleef het landschap
·· Zuiderwaterlinie
·· Hart van Brabant zichtbaar en herkenbaar

Deze zijn uitgewerkt in de navolgende projectfiches. Gezamenlijk vormen ze het dynamische werkplan van streeknetwerk Vitaal Leisure Landschap. Dynamisch naar zowel
inhoud als partnerschap. Ons uitgangspunt is immers dat wij daar werken waar energie
zit, gebruik makend van het enthousiasme, de betrokkenheid en behoeften van onze
partners en inspelend op initiatieven die (bottom-up) worden aangedragen. Daarom
zal dit werkplan gedurende de looptijd voortdurend worden bijgesteld, uiteraard steeds
in aansluiting op het Plan Vitaal Leisure Landschap 2017-2020. Uitgangspunt is dat alle
activiteiten leiden tot concrete uitvoering.
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De projecten realiseren we met een wisselende alliantie van partners, afgestemd op de
vraag. We doen dat volgens het principe van co-creatie. Door de opgedane ervaring in
de afgelopen jaren zijn we goed bekend in ‘de haarvaten’ van onze regio en weten we
kennis, kunde en ondernemerschap op maat te vinden en te verbinden. Ons streeknetwerk maakt het mede mogelijk om zodoende samen meer te zijn dan de som der delen.
Om deze projectbegeleiding fysiek te kunnen realiseren is menskracht en geld nodig.
Deze worden verkregen via het vragen van ontwikkelfees en via de bijdragen van onze
partners. In de projectfiches geven we aan welke inzet nodig wordt geacht. Ten behoeve
van de samenhang tussen het totaal aan projecten uit de dynamische werkplan is een
bepaalde mate van centrale coördinatie vereist. Dit coördinatiepunt houdt voeling met
de omgevingspartners en fungeert als bruggenbouwer, aanjager en schakelkast. Daar
komen vraag en aanbod samen, bestaat centraal overzicht van de lopende en kansrijke
initiatieven, is neutrale advisering en begeleiding beschikbaar en wordt door samenspel
versnelling gecreëerd.
Een pré voor Midden-Brabant is dat er reeds sprake is van een herkenbare fysieke
hub te weten het House of Leisure (in Oisterwijk). De coördinatoren van Vitaal Leisure
Landschap opereren hier onder één dak met diverse leisurepartners en de multi-helix-organisatie Midpoint Brabant. Zo begeleiden we samen, ieder vanuit de eigen rol,
leisure- en landschapsvraagstukken van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden naar succes. Daar waar dit logisch is worden tevens verbanden gelegd met de
meer publieke opgaven, bijvoorbeeld in het kader van mobiliteit en bereikbaarheid en
spreiding van bezoekers.

Goed voor de regio, goed voor Brabant, goed voor allemaal
De effecten van een Vitaal Leisure Landschap dragen verder dan de regio zelf. Het samenspel van landschapskwaliteit en –beleving beperkt zich niet tot de grenzen van Hart
van Brabant. Samen met de andere streeknetwerken werken we aan de aantrekkelijkheid van heel Brabant en in het bijzonder aan de provinciale opgaven op het gebied van
Vrijetijdseconomie, Natuur Verankerd in Samenleving, Milieu en Water en Mobiliteit.
Daar profiteren bezoekers, bedrijven en bewoners van, en is dus uiteindelijk goed voor
ons allemaal.

Wat hebben we daarvoor nodig
In de navolgende projectfiches is concreet uitgewerkt wat we met wie gaan doen, aan
welke opgave en ambitie dit bijdraagt, en wat dit vergt aan menskracht en financiële
middelen. Het onderstaande totaaloverzicht per projectfiche is daaruit gegenereerd.
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Begroting werkplan
Vitaal Leisure Landschap
per jaar

Capaciteit (in fte)
Gemeenten

Budget (in euro)

Waterschappen

Provincie

Overig

Subtotaal

Gemeenten

Waterschappen

Provincie

Subtotaal

Leisure in landelijk gebied versterken
Ondernemers samen voor meer resultaat

0,1

-

0,2

0,4

0,7

5.000

-

7.000

12.000

Kleinschalige leisure in de versnelling

0,1

-

0,2

0,2

0,5

10.000

-

10.000

20.000

Regio op de kaart

0,3

-

0,2

0,2

0,7

4.000

-

6.000

10.000

Fietsend en wandelend door Hart van Brabant

0,2

-

0,2

0,1

0,5

8.000

2.000

12.000

22.000

Brug tussen stad en land

0,3

-

0,1

0,1

0,5

10.000

2.000

12.000

24.000

Stad land relatie bevorderen

Zorgen voor klimaatbestendig water- en natuursysteem
Beleef en geeffonds voor de natuur

0,2

-

0,2

0,4

0,8

5.000

2.000

12.000

19.000

Natuurnetwerk Hart van Brabant

0,2

0,1

0,2

0,1

0,6

5.000

2.000

7.000

14.000

Het groene Bels Lijntje

0,2

-

-

-

0,2

3.000

-

7.000

10.000

Omgaan met klimaatverandering

0,1

0,2

0,2

0,1

0,6

10.000

5.000

18.000

33.000

Beleef het landschap

0,2

0,1

0,2

0,1

0,6

10.000

1.000

11.000

22.000

Zuiderwaterlinie

0,1

-

0,1

-

0,2

3.000

-

5.000

8.000

Hart van Brabant zichtbaar en herkenbaar

0,2

-

-

0,1

0,3

7.000

1.000

8.000

16.000

Totaal

2,2

0,4

1,8

1,8

6,2

80.000

15.000

115.000

210.000

Ontwikkelen vitaal en beleefbaar landschap
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Leisure in landelijk
gebied versterken
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Vitaal Leisure

Zorgen voor

Landschap

klimaatbestendig

Werkplan

water- en

2017 - 2020

natuursysteem

Project

Ondernemers Samen
voor meer Resultaat

in productontwikkeling en marketing. Dat is
een traject dat iedere samenwerking zelf moet
doorlopen maar waarin wel heel veel van
elkaar en van experts geleerd kan worden.

Betrokken partners

Doel

Tourlezjoure

Land van de Hilver
Buitengebiedmanagement Oisterwijk

Aanleiding
Er zijn in regio Hart van Brabant diverse initiatieven om de samenwerking tussen ondernemers te bevorderen.
Land van de Hilver; een ondernemersvereniging met ruim 150 leden rondom
Hilvarenbeek bestaat al 10 jaar en hebben met financiële ondersteuning en kennis vanuit het netwerk van VLL in 2016 een nieuw plan ontwikkeld om zich beter te profileren,
ledenbinding te optimaliseren en marketingstrategie te verbeteren.

Effect

Goed georganiseerde
samenwerking
ondernemers

Resultaten
Buitengebiedmanagement Oisterwijk; een
stichting met ruim 70 ondernemers, waarbij VLL
een deelproject heeft ondersteund. Het bedenken van nieuwe concepten voor fietsen wandelroutes door studio Why (inzet young
professionals).

Tourlezjoure; een samenwerkingsverband rondom Gilze-Rijen dat in oktober een 60-tal
ondernemers aan zich heeft weten te binden en waarbij VLL aan de wieg heeft gestaan
door verbinding te leggen met Land van de Hilver en waaraan een financiële ondersteuning is gegeven zodat een gedegen bedrijfsplan kon worden ontwikkeld.
Netwerk gastheren Loonse en Drunense Duinen: een samenwerking tussen ondernemers rond de duinen, geïnitieerd door IVN.
Stichting Duinboeren: een stichting van ondernemers rondom NP De Loonse en
Drunense Duinen dat al vele jaren bestaat.
Langstraat: samenwerking ondernemers en gemeentes Loon op Zand, Waalwijk en
Heusden.

De komende jaren wordt VLL het platform waar deze samenwerkingsverbanden tussen
ondernemers hun kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Het is immers een lastig
traject om ondernemers zo te laten samenwerking dat optimaal resultaat wordt bereikt
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Versterken van samenwerking tussen leisure
ondernemers zodat op efficiënte en effectieve wijze leisure aanbod van hoge kwaliteit
is, meer gasten gebruikmaken van dit leisure
aanbod en ondernemers een beter rendement
halen.

Organiseren jaarlijkse startbijeenkomst met
de projectleiders en voorzitters van de samenwerkingsverbanden waarin onderwerpen
voor kennis-uitwisseling worden bepaald en
vertaald naar het jaarprogramma.
Ontwikkelen jaarprogramma met bijeenkomsten voor ondernemers waarin cases
worden neergezet en experts hun kennis
delen.
Inzetten studenten voor specifieke opdrachten
bij deze samenwerkingsverbanden en/of in
algemene zin.
Organiseren inspiratietour buiten de regio
naar een good practice zodat ondernemers
hiervan leren.
Aanbieden van financiële ondersteuning voor
concrete innovatieve projecten per samenwerkingsverband met als resultaat dat risicovolle
pilots kunnen worden gedraaid die niet uit
eigen middelen kunnen worden vergoed,
maar wel veel rendement kunnen opleveren.

IVN Brabant
Gastheren NP Loonse en Drunense Duinen
Stichting Duinboeren
Regio Hart van Brabant
Provinciaal Programma Vrijetijdseconomie
NHTV
Midpoint House of Leisure

Looptijd
2017-2020

Begroting
In de onderstaande begroting is de eigen
projectbegroting van de samenwerkingsverbanden niet meegenomen, maar alleen
de benodigde bijdragen vanuit VLL opgesteld
per jaar.

Gemeenten

Capaciteit

Budget

in fte

in euro

0,1

5.000

-

-

Provincie

0,2

7.000

Overig

0,4

-

Subtotaal

0,7

12.000

Waterschappen

Vitaal Leisure

Zorgen voor

Landschap

klimaatbestendig

Werkplan

water- en

2017 - 2020

natuursysteem

Project

Kleinschalige Leisure
in de Versnelling
Omschrijving
VLL draagt bij aan de ambitie van Hart van Brabant, namelijk DÉ leisure regio zijn voor
de familie/short-break vakanties. Om dit te bereiken zullen gasten die naar de twee
grote regio-trekkers De Efteling en De Beekse Bergen komen, hun vakantiedagen verder
moeten kunnen aanvullen met ‘kleinschaliger’ leisure-aanbod. Zoals een actieve dag in
een klimbos, een fietstocht door het Van Gogh Nationaal Park, een bezoek aan een pluktuin of aan een hertenfarm. Dit kleinschaliger leisure-aanbod dient echter van goede
kwaliteit te zijn om aan de huidige eisen van gasten
te voldoen. Ondernemers hebben volop ideeën,
Effect
maar het is een uitdaging is om deze ideeën verder
te brengen naar realistische plannen en uitvoering.

Hoge kwaliteit
kleinschalige leisure
in de regio

Daarvoor gaat VLL, in nauwe samenwerking
met Midpoint House of Leisure, het project
Kleinschalige Leisure in de Versnelling uitvoeren.
Dit betekent dat initiatiefnemers worden geholpen met kennis, netwerk en soms een
financiële injectie als het gaat om het opstellen van een bedrijfsplan, haalbaarheidsonderzoek of organiseren van een brainstormbijeenkomst. Daarnaast schrijft VLL jaarlijks
een prijsvraag uit voor het beste initiatief om innovatieve ideeën te stimuleren en vervolgens verder te helpen.

Resultaten

Betrokken partners

Ondersteunen leisure-initiatieven met kennis,
netwerk en kleine financiële ondersteuning
in kader van ideeënvorming en haalbaarheidsonderzoek waardoor minimaal 25 ideeën
met een grote kans van slagen tot uitvoering
komen.

Ondernemers
Midpoint House of Leisure
Regio Hart van Brabant
NHTV

Organiseren jaarlijkse prijsvraag waardoor
initiatiefnemers worden gestimuleerd hun
ideeën te pitchen en daardoor uit te werken
en waardoor 3 ideeën tot uitvoering komen.

Provinciaal Programma Vrijetijdseconomie

Looptijd
Masterclasses en bijeenkomsten over planvorming en bedrijfsvoering waarin door ervaringen uit te wisselen en experts in te schakelen
innovatieve concepten worden ontwikkeld die
tot uitvoering komen.

2017-2020

Slow leisure deelproject met de NHTV waarin
studenten van de richting leisure-regie aan
ondernemers worden gekoppeld, waardoor
bestaande ondernemers nieuwe concepten
krijgen aangereikt en een nieuw netwerk voor
hen ontstaat.

Doel
Stimuleren kleinschalige leisure-initiatieven en proces versnellen van idee tot uitvoering zodat gasten langer in de regio blijven en dat de werkgelegenheid in de leisuresector zich positief ontwikkelt.

Begroting
In onderstaande begroting is de eigen
begroting van de initiatiefnemers niet meegenomen, maar alleen de benodigde bijdrage
vanuit VLL opgesteld per jaar.

Gemeenten

Budget

in fte

in euro

0,1

10.000

-

-

Provincie

0,2

10.000

Overig

0,2

-

Subtotaal

0,5

20.000

Waterschappen
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Capaciteit

Vitaal Leisure

Zorgen voor

Landschap

klimaatbestendig

Werkplan

water- en

2017 - 2020

natuursysteem

Project

Regio op de Kaart
Omschrijving
VLL heeft de afgelopen jaren promotie van kleinschalige leisure activiteiten in samenwerking met Streekweb gestimuleerd door een financiële injectie, door netwerkverbinding en door het organiseren van een workshop over social media. Uit dit traject blijkt
dat het voor ondernemers erg lastig is zichzelf
goed te profileren maar dat promotie via digitale
Effect
platforms cruciaal is.

Meer bekendheid,
dus meer bezoekers!

Er zijn diverse digitale platforms om het leisureaanbod in de regio te profileren. Dit is een continue
zoektocht voor ondernemers en betrokken partijen
in wat de meest efficiënte en effectieve weg is. Zonder dat VLL pretendeert de beste
manier te kennen, zal in 2017 in ieder geval de website van Visit Brabant beter worden
benut door de regionale pagina te vullen met de pareltjes van het kleinschalige leisureaanbod die zich richten op de internationale markt.
Daarnaast wordt een online training ontwikkeld met Visit Brabant, zodat het concept
van het gastvrije Brabant beter wordt ingevuld, omdat ondernemers hun kennis over
de streek verbeteren.

Resultaten

Betrokken partners

In beeld brengen van het leisure aanbod; de
pareltjes van onze regio zowel groot als klein.

Midpoint House of Leisure
Regio Hart van Brabant

Workshops met selectie aan ondernemers,
inclusief individuele coaching waarbij ze worden geholpen met profilering in beeld en tekst
van hun bedrijf/arrangement met als resultaat
een effectief profiel dat ze op diverse digitale
platforms kunnen inzetten. Aansluitend op
Connect Brabant. Dit in samenwerking met
de NHTV.
Invullen regio-pagina Visit Brabant waarbij de
regio Hart van Brabant een sterke profilering
kent, inclusief media-campagne hieromheen.

Visit Brabant
Provinciaal Programma Vrijetijdseconomie
Ondernemers
NHTV Breda

Looptijd
2017-2020

Ontwikkelen online training van module Hart
van Brabant in Visit Brabant, inclusief bijeenkomst met ondernemers zodat gastheerschap
en kennis van de regio worden verbeterd.

Doel
Promoten van het kleinschalige regio leisure aanbod in de regio Hart van Brabant zodat
bekendheid wordt vergroot en er meer bezoekers komen, er spin-off ontstaat en ondernemers een beter rendement halen en daarmee werkgelegenheid.

Begroting
In de onderstaande begroting zijn de benodigde bijdragen vanuit VLL opgesteld per jaar.

Gemeenten

Budget

in fte

in euro

0,3

4.000

-

-

Provincie

0,2

6.000

Overig

0,2

-

Subtotaal

0,7

10.000

Waterschappen
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Capaciteit

2

Stad land relatie
bevorderen
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Vitaal Leisure

Stad land relatie

Landschap

bevorderen

Werkplan
2017 - 2020

Betrokken partners

Project

Fietsend en Wandelend
door Hart van Brabant
Omschrijving
VLL heeft in de periode 2015 -2016 samen met ondernemers, gemeenten, natuurterreinbeheerders en vrijwilligers onderzocht waar het wandel- en fietsknooppunten netwerk
in het gebied verbeterd kan worden. Aan de hand van dit onderzoek worden initiatieven
ontplooid. Realisering is mogelijk door cross overs met andere projecten en initiatieven.
Het brede netwerk is hiervoor bij uitstek in staat.

Effect

Dé wandel- en
fietsregio van
Nederland.

Naast verbetering van het knooppuntennetwerk, worden
MTB routes gerealiseerd. Mede om de bestaande intensief
gebruikte routes in kwetsbare natuurgebieden te ontlasten.
Zo zijn er initiatieven in Tilburg en Oisterwijk. Het netwerk
zorgt voor aanhaking van ondernemers en andere stakeholders, uitwisselen en afstemming tussen de verschillende
initiatieven en het koppelen van studenten/opleidingen.

Resultaten
Ondersteunen met kennis, netwerk en koppeling studenten(teams) aan initiatieven en
ondernemers waardoor minimaal 2 nieuwe
MTB-routes en 4 nieuwe themaroutes worden
ontwikkeld, inclusief promotie.
Ontwikkelen van een kwalitatief en kwantitatief optimaal fiets- en wandelnetwerk in
de regio.
Cross-overs realiseren VTE – NatuurEconomie – Mobililteit waardoor innovatieve
marktconcepten worden ontwikkeld en
kansen optimaal worden benut.
Ontwikkelen systeem van elektrische leenfietsen tussen leisure locaties.

Routebureau Brabant
(onderdeel Visit Brabant)
Platform Langstraat
Provinciaal Programma Vrijetijdseconomie
Provinciaal Programma Mobiliteit
Provinciaal Programma Natuur verankerd in
Samenleving
Regio Hart van Brabant
Ondernemers
Wandelnet
Fietsclubs

Als derde worden thematische fietsroutes ontwikkeld en gepromoot. In 2016 is op
initiatief van VLL samen met ander stakeholders de fietsroute Proef de 5 trappisten
gelanceerd. Het plan is om nog meer thematische routes toe te voegen in samenwerking
met de relevante partners in het netwerk en het Routebureau Brabant. Ideeën hiervoor
zijn Hart van Brabant Route en een Waterroute.
Daarnaast geeft het icoonproject “Hart van Brabant in Bloei” ook een bijdrage aan
dit project. Voor het icoonproject is een aparte fiche gemaakt.
Dit project geeft invulling aan het recreatieve deel van het Regionale Fietsplan van de
Regio Hart van Brabant en wordt in nauwe werking met de GGA uitgevoerd. In dit kader
is in 2016 de pilot Electrische Leenfietsen Leisure gestart.

Promotie natuuropgaven.
Manifestpartners (Natuurterreinbeheerders,
Waterschappen en ZLTO )

Looptijd
2017 - 2020

Waterschappen
IVN Brabant

Begroting
In de onderstaande begroting zijn de benodigde bijdragen vanuit VLL opgesteld per jaar.

Doel
Optimaliseren van het recreatief fiets- en wandelnetwerk. Dit in directe samenhang met
leisure ondernemers. Hiermee wordt duurzaam toerisme (fiets versus auto) bevorderd
en een aantrekkelijker woon en leefklimaat gecreëerd. Dit leidt tot economische groei
van leisure bedrijven en toename van werkgelegenheid. Dit wandel- en fietsnetwerk
draagt bij aan de promotie van de natuuropgaven.
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Gemeenten

Capaciteit

Budget

in fte

in euro

0,2

8.000

-

2.000

Provincie

0,2

12.000

Overig

0,1

-

Subtotaal

0,5

22.000

Waterschappen

Vitaal Leisure

Stad land relatie

Landschap

bevorderen

Werkplan
2017 - 2020

Project

Brug tussen Stad en Land
Omschrijving
VLL vindt het belangrijk dat de ‘verbinding’ tussen de stad (woongebieden) en haar
inwoners en het landelijke gebied en haar inwoners beter wordt. De afgelopen jaren
wordt het besef groter dat stad en landelijk gebied sterk van elkaar afhankelijk zijn en
niet zonder elkaar kunnen bestaan. Toch zien we op de grens van stad en land vaak letterlijk scherpe, harde grenzen en staan bewoners van stad en platteland met de ruggen
naar elkaar gekeerd. De afgelopen jaren zijn met hulp VLL een groot aantal projecten
uitgevoerd om deze grenzen te ‘vervagen’: onder meer
in en rond Tilburg (Stadbos013, Moerenburg), Goirle
Effect
en Waalwijk is gewerkt aan een groene buffer, routes
en evenementen en activiteiten om bewoners actief
te maken bij de stadsrand. Om de burger mee te laten
doen en denken organiseert Natuurmonumenten met
steun van VLL op 26 november 2016 een grote streekconferentie in Kaatsheuvel voor bewoners uit Tilburg en Loon op Zand. Om samen
te praten over de ontwikkelingen in het gebied tussen Huis ter Heide, De Loonse en
Drunense Duinen en Tilburg Noord.

De stedeling naar
buiten!

VLL gaat met het project ‘Brug tussen Stad en Land’ initiatieven van partners, burgers,
leisure ondernemers en andere betrokkenen faciliteren om de stadsrand zones verder te
ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer voor het Landschapspark Pauwels (gebied tussen
Tilburg, Loon op Zand, Loonse – en Drunense Duinen). Er worden stakeholdersbijeenkomsten georganiseerd, kennisondersteuning geboden en evenementen georganiseerd.
Bij (grotere ontwikkelingen) die in de randzones plaatsvinden (bijvoorbeeld aanleg van
waterberging als klimaatadaptieve maatregen) worden binnen dit project de contacten met bewoners en ondernemers gelegd om de plannen te optimaliseren en lokale
initiatieven te integreren. Bijvoorbeeld de Duinboeren, die voor de uitdaging staan om
toekomstbestendig te blijven in samenhang met de natuuropgaven.
Concreet gaat VLL initiatiefnemers met innovatieve ideeën op dit terrein helpen met
kennis, netwerk en soms een financiële injectie als het gaat om het organiseren van
bijeenkomsten voor draagvlak of uitwerken van plannen. Daarnaast schrijft VLL jaarlijks een prijsvraag uit voor het beste initiatief om innovatieve ideeën te stimuleren en
vervolgens verder te helpen.

Doel
Stimuleren initiatieven en proces versnellen
van idee tot uitvoering, zodat de verbinding
stad land veel beter wordt en er meer inwoners van de stad, het landelijk gebied en haar
natuur waarderen en bezoeken.

Betrokken partners
Provinciaal Programma Sociale veerkracht
Provinciaal Programma Vrijetijdseconomie
Provinciaal Programma Natuur Verankerd in
Samenleving

Resultaten
Ondersteunen initiatieven met kennis, netwerk en kleine financiële ondersteuning in
kader van ideeënvorming en haalbaarheidsonderzoek waardoor ideeën met een grote
kans van slagen tot uitvoering komen.
Organiseren jaarlijkse prijsvraag waardoor
initiatiefnemers worden gestimuleerd hun
ideeën te pitchen en daardoor uit te werken
en waardoor 5 ideeën tot uitvoering komen.
Organiseren Masterclasses en bijeenkomsten
over planvorming en projectuitvoering waarin
door ervaringen uit te wisselen en experts in
te schakelen innovatieve concepten worden
ontwikkeld die tot uitvoering komen.

Regio Hart van Brabant
Manifestpartners
Waterschappen
IVN Brabant
Ondernemers
BMF
ZLTO

Looptijd
2017 – 2020

Begroting
In de onderstaande begroting zijn de benodigde bijdragen vanuit VLL opgesteld per jaar.

Gemeenten

Budget

in fte

in euro

0,3

10.000

-

2.000

Provincie

0,1

12.000

Overig

0,1

-

Subtotaal

0,5

24.000

Waterschappen
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Capaciteit

3

Zorgen voor klimaatbestendig water- en
natuursysteem

23

Vitaal Leisure

Zorgen voor

Landschap

klimaatbestendig

Werkplan

water- en

2017 - 2020

natuursysteem

Project

Beleef- en geeffonds voor natuur
Omschrijving
In Hart van Brabant liggen waardevolle natuurgebieden van nationaal en internationaal
belang. Het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is het meest bekend, maar
ook de Westelijke Langstraat, de Regte Heide, Huis ter Heide en de landgoederen in het
zuiden zijn prachtig. Deze gebieden zijn ook economisch van groot belang. Alleen al de
Loonse en Drunense Duinen krijgen jaarlijks ruim 2 miljoen bezoekers. VLL wil graag de
leisure in de regio versterken en de natuurgebieden
bieden daartoe veel kansen. Ook het initiatief voor
Effect
een groot NP van wereldklasse, het Van Gogh NP
past hierin. De afgelopen jaren heeft het netwerk al
een bijdrage geleverd bij de ondersteuning van de
realisering van natuurpoorten, wandel- en fietsroute netwerk en ondersteuning van toeristische
ondernemers.

Bezoekers en
ondernemers geven
aan de natuur!

De terreinbeheerders van de natuurgebieden zijn hierbij nauw betrokken en werken ook
graag mee om initiatieven mogelijk te maken. Zij willen de natuurgebieden bereikbaar
en beleefbaar maken voor bewoners en bezoekers. De terreinbeheerders kampen echter
steeds meer met problemen rond de financiering van het beheer. In het algemeen
beschikken zij over middelen voor natuurbeheer, maar het beheer en onderhoud van de
recreatieve- en ook cultuurhistorische voorzieningen is een probleem. Zo zijn er vrijwel
geen middelen voor het onderhoud van de prachtig gerestaureerde eendenkooi in de
Westelijke Langstraat. De subsidies vanuit rijk en provincie die hiervoor eerder beschikbaar waren zijn vervallen.
Omdat deze voorzieningen voor de leisure ontwikkelingen essentieel zijn en VLL het
belangrijk vindt dat ook de eigenaren van de natuurgebieden economisch profiteren van
de toegenomen leisure actvitieiten in de regio, is het project Beleef en Geeffonds
op initiatief van IVN Brabant ontstaan.
Een fonds dat rechtstreeks ten goede komt aan projecten die voor gasten van natuurgebieden van belang zijn. Gasten kunnen op verschillende wijze een donatie doen; via
een doneerhuisje, iets extra’s geven bij het afrekenen, een speciaal gerecht (gebakje), het
kopen van een knuffel of via internet bankieren.

Doel
Versterken van een netwerk tussen leisure
ondernemers en natuurterreinbeherende instanties zowel op lokaal als regionaal niveau
waarbij grote betrokkenheid van bezoekers bij
de natuurgebieden wordt gecreëerd en draagvlak wordt vergroot voor onderhoud
en beheer van natuurgebieden.

Betrokken partners
Regio Hart van Brabant
Provinciaal Programma Natuur
Provinciaal Programma Natuur Verankerd in
Samenleving
Provinciaal Programma Vrijetijdseconomie

Resultaten
Opzetten van een fonds dat rechtstreeks ten
goede komt aan projecten die voor gasten van
de natuurgebieden van belang zijn. Dit doen
door het bouwen aan een netwerk van leisure
ondernemers gerelateerd aan de natuurgebieden. Het uitwisselen van kennis- en
ervaring met gebieden ook elders in Brabant,
Nederland en Vlaanderen.

Stuurgroep NP Loonse en Drunense Duinen
Stuurgroep NP Van Gogh
Stichting Duinboeren
ZLTO
Stichting Brabantse Natuurpoorten

De leisureondernemers in Hart van Brabant
zijn gastheer voor de natuurgebieden.

Platform Langstraat

De ontwikkeling van nieuwe
verdienmodellen.

Looptijd
2017 - 2020

Begroting
In de onderstaande begroting zijn de benodigde bijdragen vanuit VLL opgesteld per jaar.

Gemeenten

Budget

in fte

in euro

0,2

5.000

-

2.000

Provincie

0,2

12.000

Overig

0,4

-

Subtotaal

0,8

19.000

Waterschappen
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Capaciteit

Vitaal Leisure

Zorgen voor

Landschap

klimaatbestendig

Werkplan

water- en

2017 - 2020

natuursysteem

Project

Natuurnetwerk Hart van Brabant
Omschrijving
Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een
netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische
verbindingszones met elkaar verbonden zijn. De Provincie Noord-Brabant heeft samen
met de manifestpartners afspraken gemaakt om (de laatste onderdelen van) het natuurnetwerk in de komende jaren te realiseren. Dit betekent dat er ecologische verbindingszones (nat en droog) moeten worden aangelegd, nieuwe natuurgebied moet worden
gerealiseerd en in en bij een aantal natuurgebieden (Natura 2000 en PAS-gebieden)
herstel- en inrichtingsmaatregelen moeten
worden uitgevoerd.

Doel
Aanhaken van relevante partijen bij de
realisering van het natuurnetwerk waarbij
kennis en ervaringen worden benut om zoveel
mogelijk draagvlak voor de natuurontwikkeling te realiseren en de kansen voor andere
ambities (met name Leisure) meegenomen
worden in de projecten. Dat initiatieven van
bewonersgroepen, Leisure ondernemers en
andere particulieren zoveel mogelijk worden
geïntegreerd in de natuurontwikkeling.

Effect

Resultaten

Natuurontwikkeling in
Hart van Brabant.

Cross overs genereren tussen natuur, leisure en bewoners waardoor er meer draagvlak
en interessante innovatieve concepten voor
natuurontwikkeling worden bedacht
en uitgevoerd.

Ook in Hart van Brabant moet dit natuurnetwerk in de komende jaren worden gerealiseerd. Een aantal partners van het netwerk is
hier intensief mee aan de slag. Ook voor deze
ambitie geldt dat deze alleen te realiseren is door een integrale aanpak en met
voldoende draagvlak onder bewoners en ondernemers in de gebieden.
De gemeente Tilburg, Waterschap Brabantse Delta en het Groenontwikkelfonds Brabant
(GOB) maken in het najaar van 2016 vergaande afspraken om ecologische verbindingszones en nieuwe natuur binnen de gemeente Tilburg te realiseren. Tilburg heeft daarbij
een voortrekkersrol voor de andere gemeenten in de regio.
VLL ondersteunt, op verzoek van de manifestpartners in de regio, de realisering van het
natuurnetwerk door te zorgen voor uitwisseling van kennis en ervaringen, partijen bij
elkaar te brengen en vooral door lokale initiatieven, ondernemers en bewonersgroepen
te koppelen aan de veelal grootschalige projecten. Zo ook bij het projectonderdeel het
Groene Bels Lijntje (zie apart projectfiche).

Organiseren brainstormsessies, netwerkbijeenkomsten, kennissessies, masterclasses,
koppeling studenten(teams) aan initiatieven
en ondernemers met als resultaat grote
betrokkenheid van bewoners, ondernemers
en bezoekers bij de (nieuwe) natuur.

Betrokken partners
Provinciaal Programma Natuur
Provinciaal Programma VTE
Provinciaal Programma Natuur Verankerd in
Samenleving
Manifestpartners
Ondernemers(-verenigingen)
Regio Hart van Brabant
Particulieren
Bewoners- en belangengroepen

Looptijd
2017 - 2020

Begroting
In de onderstaande begroting zijn de benodigde bijdragen vanuit VLL opgesteld per jaar.

De focus ligt hierbij op het realiseren van de ecologische verbindingszones en de realisering van de Natura2000 doelen in de Westelijke Langstraat.
Daarnaast ondersteunt VLL kleinere (vaak particuliere) initiatieven voor de realisering
van nieuwe natuur.
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Capaciteit

Budget

in fte

in euro

Gemeenten

0,2

5.000

Waterschappen

0,1

2.000

Provincie

0,2

7.000

Overig

0,1

-

Subtotaal

0,6

14.000

Vitaal Leisure

Zorgen voor

Landschap

klimaatbestendig

Werkplan

water- en

2017 - 2020

natuursysteem

Project

Het Groene Bels Lijntje
Omschrijving
Het Bels Lijntje is na ontmanteling van de spoorweg eind jaren ‘80 omgevormd tot een
fietspad met een belangrijke recreatieve functie en verbindingsfunctie. Het vormt dé
langzaamverkeersroute tussen de regio Hart van Brabant en de Baronie-gemeenten
Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Het fietspad doorsnijdt verschillende landschapstypen en verbindt zowel woon- als natuurgebieden met elkaar.
In een steeds intensiever gebruikt agrarisch
gebied wordt de noodzaak om doorlopende
groene linten / ecologische verbindingszones te
versterken steeds groter. Het Bels Lijntje kan een
verbindingsfunctie vormen voor bestuivende
insecten (“bijenlint”), kleine marterachtigen en
andere zoogdieren, struweelvogels en reptielen.
Tegelijkertijd willen gemeenten en provincie het fietsverkeer stimuleren; het aantrekkelijker maken van de fietsroute vanuit natuur- en landschapsbeleving kan hier wezenlijk aan bijdragen.

Effect

Grenzeloze
natuurbeleving langs
het Bels Lijntje

Om ecologische verbindingszones over verschillende gemeenten integraal van de grond
te krijgen is een goede samenwerking tussen gemeenten en andere gebiedspartijen
essentieel. VLL gaat deze rol op zich nemen in samenwerking met Landstad de Baronie.
Het Bels Lijntje is namelijk ook door Landstad de Baronie benoemd als project in haar
Ambitieplan 2017-2022.
Het Bels Lijntje verbindt bovendien Nederlandse natuurgebieden met belangrijke Vlaamse natuurgebieden (waaronder het Natura 2000-gebied Turnhouts
Vennengebied). Het is interessant om na te gaan of Het Bels Lijntje kan worden opgewaardeerd tot een internationaal project. Als er voldoende internationale biodiversiteitsdoelen mee kunnen worden behaald, is het mogelijk om een LIFE-subsidie aan
te vragen.

Resultaten

Betrokken partners

Maken van een bidbook voor het Groen
Ontwikkelfonds waarin verzocht wordt om
principe-medewerking te verlenen aan
cofinanciering voor de landschappelijkecologische opgaven.

Regio Hart van Brabant

Ontwikkelen projectplan met inhoudelijke en
financiële onderbouwing voor het realiseren
van ecologische verbindingszone-bijenlint
Bels Lijntje dat als basis dient voor een GOBsubsidieaanvraag. Doel is een integraal plan
waar input van alle relevante gebiedspartijen,
grondeigenaren en andere stakeholders bij
betrokken zijn.

Provincie Antwerpen

Gemeente Alphen-Chaam (ABG-gemeente)
Gemeente Baarle-Nassau

Gemeente Baarle-Hertog
GemeenteRavels
Gemeente Turnhout.
Landstad De Baronie

Uitwerken van het projectplan tot concrete
inrichtingsmaatregelen.

Coöperatie Bels Lijntje
Groen Ontwikkelfonds Brabant

Looptijd
2017-2020

Provinciaal Programma Natuur en Economie
Manifestpartners
Lokale en regionale natuurorganisaties

Begroting
In de onderstaande begroting zijn de benodigde bijdragen vanuit VLL opgesteld per jaar.

Doel
Versterken van natuurbeleving van Het Bels Lijntje dat bijdraagt aan de biodiversiteit
en bijenpopulatie. Deze ontwikkeling is van meerwaarde voor de integrale aanpak van
ecologische verbindingszones.
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Gemeenten

Capaciteit

Budget

in fte

in euro

0,2

3.000

Waterschappen

-

-

Provincie

-

7.000

Overig

-

-

0,2

10.000

Subtotaal

Vitaal Leisure

Zorgen voor

Landschap

klimaatbestendig

Werkplan

water- en

2017 - 2020

natuursysteem

Project

Omgaan met klimaatverandering
Omschrijving
Het klimaat verandert. Er dreigt een watertekort te ontstaan op de hoge zandgronden
in Zuid-Nederland. Rijk, provincies en waterschappen delen samen met andere
partners de bezorgdheid hierover en hebben hun handen ineen geslagen: ze werken
samen in het project Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) en het programma Ruimtelijke
Adaptatie. In dit kader wordt een groot aantal maatregelen voorbereid om water langer vast te houden
Effect
en piekafvoeren op te vangen.

Lokale oplossingen
voor wateroverlast

In het gebied van Hart van Brabant zijn de waterschappen hiervoor de trekker. Naast een aantal
grootschalige maatregelen is het vooral van belang
dat het waterstelsel tot in de haarvaten een bijdrage levert. Ook op het niveau van individuele bedrijven en woningen zijn maatregelen nodig. VLL zet hiervoor haar netwerk
in, in het bijzonder de koppeling met het lokale niveau.
Om te voldoen aan de wateropgave is het noodzakelijk dat de bewoners en ondernemers in de streek sterker betrokken zijn en zich bewust zijn van de klimaatveranderingen, de noodzakelijke maatregelen, maar ook van de mogelijke kansen en uitdagingen
die deze opgave met zich meebrengt.

Doel
Stimuleren van initiatieven en het proces
van idee tot uitvoering versnellen om te
zorgen dat de maatregelen en projecten in
kader van klimaatadaptatie (Deltaplan Hoge
Zandgronden) en programma Ruimtelijke
Adaptatie worden ontwikkeld en uitgevoerd
om wateroverlast en tekorten ook in de
toekomst tegen te gaan.

Resultaten
Organiseren netwerkbijeenkomsten en brainstormsessies waardoor minimaal 10 concrete
innovatieve projecten worden ontwikkeld en
daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht.

Betrokken partners
Waterschappen
Lokale initiatiefnemers
Regio Hart van Brabant
Provinciaal Programma Water
Provinciaal Programma Natuur Verankerd in
Samenleving

Looptijd
2017-2020

Uitschrijven prijsvraag waardoor burgers worden gestimuleerd hun ideeën te pitchen en uit
te werken, waardoor 3 ideeën tot uitvoering
komen.

De waterschappen binnen Regio Hart van Brabant zien voor VLL een rol bij het vinden van oplossingsrichtingen voor wateroverlast. Op basis van de workshop tijdens
de European Social Innovation Week (september 2016) zijn diverse ideeën naar voren
gekomen om juist ook burgers bij dit vraagstuk te betrekken.
Daarvoor gaat VLL, in nauwe samenwerking met de waterschappen, het project
‘Omgaan met klimaatverandering’ uitvoeren. Dit betekent dat initiatiefnemers worden geholpen met kennis, netwerk en soms een financiële injectie als het gaat om het
uitwerken van ideeën en projecten om zelf op lokaal niveau klimaatveranderingen op te
vangen
Het project start in 2017 met het uitschrijven van een prijsvraag aan burgers ‘wie heeft
het beste initiatief binnen een wijk om wateroverlast te voorkomen?’. Hieraan is een
financiële stimulans verbonden, in combinatie met de regeling Buurtwaterfonds
Noord-Brabant.
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Begroting
In de onderstaande begroting zijn de benodigde bijdragen vanuit VLL opgesteld per jaar.

Capaciteit

Budget

in fte

in euro

Gemeenten

0,1

10.000

Waterschappen

0,2

5.000

Provincie

0,2

18.000

Overig

0,1

-

Subtotaal

0,6

33.000

4

Ontwikkelen vitaal en
beleefbaar landschap

33

Vitaal Leisure

Ontwikkelen

Landschap

vitaal en
beleefbaar

Werkplan

landschap

2017 - 2020

Project

Beleef het landschap
Omschrijving
Een aantrekkelijk landschap nodigt uit voor meer recreatie en dit zorgt op haar beurt
weer voor draagvlak bij bewoners en vormt daarmee een basis voor betaalbare natuur
en duurzame landbouw. Het is daarbij belangrijk dat bewoners en bezoekers van het
landschap kunnen genieten en het kunnen ervaren. Daarvoor dient het project beleefbaar landschap. Naast natuurbeleving gaat het
ook om landbouw en cultuurhistorie. Verhalen
Effect
spelen daarbij een heel belangrijke rol.

Meer bezoek en meer
waardering voor
het landschap

VLL legt verbanden en maakt cross-overs tussen de partners en betrokkenen en faciliteert en
initieert projecten om de beleving te realiseren.
Voorbeelden hiervan zijn: natuureducatie, (digitale) informatievoorziening over het landschap,
cultuurhistorie, verbindingen met de kunstsector (theater in het landschap en landart),
klasseboeren, plukboederijen etc. In combinatie gaat het ook om natuurexcursies, storytelling en de inzet van goed opgeleide gastheren (leisure ondernemers).
Eén van de partners die heel actief is op dit gebied is Platform Langstraat. Het Platform
bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, waterschap Brabantse Delta, IVN en
Staatsbosbeheer en is actief op het grondgebied van de gemeenten Dongen, Waalwijk en
Heusden. Met een minimum aan overhead heeft dit platform al veel projecten
gerealiseerd die het verhaal vertellen van het landschap en haar cultuurhistorie. Door
de realisering van de grenspalen Holland –Brabant, de vlonderbrug Plantloon en de
restauratie van cultuurhistorische sluizen wordt de geschiedenis van het landschap
voor de bezoeker en bewoner beleefbaar.

Resultaten

Betrokken partners

Ondersteunen van initiatieven met kennis,
netwerk en kleine financiële ondersteuning
in het kader van ideevorming en haalbaarheidsonderzoek waardoor minimaal 10 ideeën
met een grote kans van slagen tot uitvoering
komen.

Regio Hart van Brabant
Stichting Duinboeren
IVN Brabant
Onderwijs

Organiseren jaarlijkse prijsvraag waardoor
initiatiefnemers worden gestimuleerd hun
ideeën te pitchen en uit te werken, waardoor
3 ideeën tot uitvoering komen.
Organiseren Masterclasses en bijeenkomsten
waarin door ervaringen uit te wisselen en
experts in te schakelen innovatieve concepten
worden ontwikkeld die tot uitvoering komen.

Bewoners en ondernemers
ZLTO
Platform Langstraat
Provinciaal Programma Natuur
Provinciaal Programma Vrijetijdseconomie
Provinciaal Programma Natuur Verankerd in
Samenleving

Looptijd
2017 - 2020

Begroting
Doel
Het stimuleren van initiatieven en het proces van idee tot uitvoering versnellen, zodat
bezoekers het landschap echt beleven en ervaren. Hierdoor neemt de kwaliteit van het
aanbod toe, genereert dit meer bezoek en krijgen de bezoekers meer waardering voor
het landschap met haar kenmerken op het gebied van cultuurhistorie en landbouw.
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In de onderstaande begroting zijn de benodigde bijdragen vanuit VLL opgesteld per jaar.

Capaciteit

Budget

in fte

in euro

Gemeenten

0,2

10.000

Waterschappen

0,1

1.000

Provincie

0,2

11.000

Overig

0,1

-

Subtotaal

0,6

22.000

Vitaal Leisure

Ontwikkelen

Landschap

vitaal en
beleefbaar

Werkplan

Betrokken partners

landschap

Project

Resultaten

Zuiderwaterlinie

Ondersteunen van initiatieven met kennis,
netwerk en kleine financiële ondersteuning in
het kader van ideevorming en haalbaarheidsonderzoek waardoor minimaal 20 ideeën
met een grote kans van slagen tot uitvoering
komen.

Omschrijving
Het project ‘Langs de Zuiderwaterlinie‘ legt een verbinding tussen het landschap en
stedenbouw met historische identiteit en draagt daardoor bij aan de ruimtelijke kwaliteit (inclusief waterberging en natuurontwikkeling). Tevens draagt het bij aan het
toegankelijk maken van de geschiedenis en verhalen van het landschap.

Effect

Zuiderwaterlinie als
een Brabants Icoon

Het project is een onderdeel van het overkoepelend programma Zuiderwaterlinie, waarvoor op
30 september 2016 een intentieovereenkomst is
getekend om de samenwerking tussen verschillende partners te bezegelen.

De initiatieven rondom de Zuiderwaterlinie ontstaan voor een aanzienlijk deel door een
bottum-up aanpak. Deze werkwijze is de kracht van VLL; het netwerk is de katalysator
om initiatieven te ontpoppen en verder te brengen. Ook maakt zij cross-overs tussen
verschillende partijen om doormiddel van co-creatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid concrete resultaten mogelijk te maken.
De uitwerking van de Zuiderwaterlinie als integraal erfgoedcomplex en als vector van
ontwikkeling is nieuw en sluit direct aan bij Brabant als “een groot, levend laboratorium, een test- en ontwikkelomgeving, waar vernieuwing en innovatie de standaard is.”
(volgens provinciaal bestuursakkoord).

2017 - 2020

Regio Hart van Brabant
Heemkundekringen
Onderwijs
Waterschappen
Bewoners en ondernemers

Organiseren bijscholingen voor heemkundekringen en gidsen e.d.
Ondersteunen van opzetten (regionaal)
cultureel evenement.

Platform Langstraat
Provinciaal Programma Natuur
Provinciaal Programma Water

Organiseren masterclasses en bijeenkomsten
waarin door ervaringen uit te wisselen en
experts in te schakelen innovatieve concepten
ontwikkeld worden die bijdragen aan het
creëren van aantrekkelijk (toeristisch) aanbod.

Provinciaal Programma
Vrijetijdsmanagement
Provinciaal Programma Natuur Verankerd in
de Samenleving
Provinciaal Programma Cultuur en
Leefbaarheid

Looptijd
Doelstellingen
Het stimuleren van initiatieven en het proces van idee tot uitvoering versnellen,
zodat de Zuiderwaterlinie als samenhangend geheel tot ontwikkeling wordt gebracht.
Hierdoor wordt het leefklimaat in de regio versterkt met verbindende verhalen, aantrekkelijke voorzieningen en lokaal-regionaal eigenaarschap. Daarnaast wordt de economische activiteit verhoogd, met name binnen de vrijetijdseconomie (aanbod en promotie).

2017 - 2020

Begroting
In de onderstaande begroting zijn de benodigde bijdragen vanuit VLL opgesteld per jaar.

Gemeenten
Waterschappen
Provincie
Overig
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Subtotaal

Capaciteit

Budget

in fte

in euro

0,1

3.000

-

-

0,1

5.000

-

-

0,2

8.000

Vitaal Leisure

Ontwikkelen

Landschap

vitaal en

Werkplan

beleefbaar

2017 - 2020

landschap

Betrokken partners

Project

Hart van Brabant
zichtbaar en herkenbaar
Omschrijving
Regio Hart van Brabant ontwikkelt zich meer en meer als een recreatieve regio.
Naast een aantal grote attractieparken (Beekse Bergen en Efteling) bevinden zich hier
ook prachtige natuurgebieden en een aantrekkelijk landschap vol met recreatieve
mogelijkheden.

Effect

Hart van Brabant is
een begrip bij bezoeker
en toerist

Om dit nog beter kenbaar te maken is een
project gestart om de (fysieke en/of virtuele)
zichtbaarheid van Hart van Brabant
te verhogen.

Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken. Zo is er het icoonproject Hart van
Brabant in Bloei. In dit project worden de bermen van de fietspaden van het fietsroutenetwerk ingezaaid met bloemen. Dit is goed voor de bijenpopulatie en is tevens
een echte publiekstrekker, omdat het wordt gecombineerd met promotieactiviteiten
en het fietsen daarmee nog aantrekkelijker wordt. Belangrijk voorbeeld hiervoor is het
Bijenlint langs het BelsLijntje dat afgelopen jaren, mede door de inzet van Vitaal Leisure
Landschap is uitgegroeid tot het langste bijenlint van Europa. Bij dergelijke plannen
wordt het onderhoud / bermbeheer meegenomen.

Resultaten
Verbinden van partijen en organiseren creatieve sessies waarbij innovatieve concepten
worden bedacht en uitgevoerd leidende tot
bijvoorbeeld:
Bloeiende bijenlinten langs 25% van het
fietsroutenetwerk Hart van Brabant

Stichting Food4Bees
Studio Why
Regio Hart van Brabant
IVN Brabant
Onderwijs

Eén of meerdere augmented reality games om
Hart van Brabant op de kaart te zetten.

Visit Brabant
Midpoint House of Leisure
Provinciaal Programma Natuur Verankerd in
Samenleving
Provinciaal Programma Natuur
Provinciaal Programma Vrijetijdseconomie
ZLTO

Looptijd
Daarnaast zijn in september 2016 twee groepen studenten en young professionals (in
het kader van de Innovation Games tijdens de European Social Innovation Week) aan de
slag gegaan met de ontwikkelingen van ideeën en projecten om de recreatiemogelijkheden en het landschap van Hart van Brabant beter zichtbaar te maken. Daarbij zijn
onder meer ideeën voor augmented reality games en virtuele poorten naar voren gekomen. Dit wordt door studenten en young professionals verder uitgewerkt, gekoppeld
aan ondernemers en andere betrokkenen en tot uitvoering gebracht. Met deze bijzondere aanpak zal ook een bredere doelgroep worden bereikt.

2017 - 2020

Begroting
In de onderstaande begroting zijn de benodigde bijdragen vanuit VLL opgesteld per jaar.

Doel
Stimuleren zichtbaarheid en herkenbaarheid van Hart van Brabant waardoor meer
bezoekers langer zullen verblijven wat resulteert in meer bestedingen en werkgelegenheid. Het deelproject Hart van Brabant in Bloei leidt tevens tot een grotere biodiversiteit
en aantrekkelijker landschap.
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Gemeenten

Capaciteit

Budget

in fte

in euro

0,2

7.000

Waterschappen

-

1.000

Provincie

-

8.000

Overig

0,1

-

Subtotaal

0,3

16.000

www.leisurelandschap-hartvanbrabant.nl

