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Klaar voor de start! 

Van 1 tot 30 april reist de Landschapstriënnale 2021 virtueel en fysiek door het Brabantse 

landschap. We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan deze vijfde editie van hét 

landschapsfestival van Nederland. Je kunt het programma volgen via de livestream, video’s 

bekijken en meedoen aan de online discussies. Het landschap in kan ook: bezoek bijvoorbeeld 

het Waadpad in Sint-Oedenrode, doe mee aan de audiotour op landgoed Assisië of volg de 

kunstroute in Heusden. Meld je nu alvast aan voor de (online) opening op 1 april, die vanaf 

Oud Herlaer wordt uitgezonden. 

 

Meld je aan voor de opening  

 

 

 

De ruggengraat van de Landschapstriënnale 2021 zijn de tien Landschapslaboratoria. In 

chronologische volgorde presenteren ze hun programma in de komende nieuwsbrieven. 
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Energietransitie als motor voor integrale gebiedsontwikkeling, met en door de 

gemeenschap 

De energietransitie is noodzakelijk, daar zijn we van overtuigd. Maar ze trekt een zware wissel 

op het landschap. Wij geloven dat het anders kan en anders moet. Wij geloven ook dat de 

energietransitie positief kan bijdragen aan de omgeving en de gemeenschap. Daarvoor moet 

de gemeenschap meer dan ooit partner worden in de transitie. Dat is conform de ambities uit 

het Klimaatakkoord en past bij het uitgestippelde beleid van organisaties en overheden. Het 

Groene Woud/ECCO, Staatsbosbeheer en een coalitie van partners nemen met Onze Energie 

Ons Landschap het voortouw. We gaan na welke kansen er liggen voor energieproductie in het 

landschap in een gelijkwaardige samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheden. 

Energieproductie bovendien, waarvan de fysieke en sociale omgeving direct profiteert. Dat 

doen we aan de hand van een boeiend online programma dat inzicht geeft in en inspiratie biedt 

voor landschaps- en ‘gemeenschapsinclusieve’ energieopwekking. 
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Erfgoed als vector voor gebiedsontwikkeling 

Het is een van de grootste landschappelijke structuren die in de provincie Noord-Brabant te 

vinden is: de Zuiderwaterlinie, een stelsel van forten, vestingstadjes en inundatiegebieden dat 

in de 16e eeuw door Menno van Coehoorn is aangelegd. Door de ligging op de grens van klei 

en zand is een divers landschap ontstaan dat tal van mogelijkheden biedt. 20 april staat in het 

teken van het Landschapslaboratorium Zuiderwaterlinie. Een half jaar lang werkten studenten 

in zogenaamde studentenateliers aan verschillende opgaven vanuit de Zuiderwaterlinie 

stellingen. De resultaten worden op 20 april gepresenteerd. Tien jonge kunstenaars maakten, 

in opdracht van Kunstloc Brabant een creatieve vertaling van de resultaten van de 

studentenateliers voor de buitenexpositie ‘Landkunst op de Zuiderwaterlinie’. Deze wordt die 

dag digitaal geopend. Maar er is meer. We starten het online programma met een webinar over 

de rol van erfgoed en landschappelijke opgaven. Nieuwsgierig? Het volledige 

middagprogramma verschijnt binnenkort. 
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Op zoek naar de balans tussen groen denken en economisch denken 

Breda, Zundert en Landstad de Baronie organiseren dit jaar op 21 

april Landschapslaboratorium Groenstad: een middag vol inspiratie over de balans tussen 

natuur en (stedelijke) ontwikkeling en wat dat betekent voor onze directe omgeving. 

Het Landschapslaboratorium Groenstad bestaat uit een online middag: met sprekers, een 

masterclass door Adriaan Geuze, een talkshow onder leiding van Marianne Thieme en 

inhoudelijke deelsessies. Hoofdthema van het lab is: hoe kunnen we de kwaliteit van natuur en 

water dragend principe laten zijn voor gebiedsontwikkeling en daarmee een goede balans 

creëren tussen ‘groen denken’ en ‘economisch denken’.  

Groenstad vindt plaats op 21 april van 13.45 - 18.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. 

Geïnteresseerden kunnen zich binnenkort aanmelden via Landschapstriënnale Groenstad Daar 

wordt ook het complete programma bekend gemaakt.  

 

 

  

Regionaal en landelijk samen op de Platte Kar 

De nationale partners van de Landschapstriënnale sluiten ook deze editie weer aan bij hun 
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regionale collega’s om samen tot verdieping en verbreding te komen met betrekking tot 

thema’s zoals governance, erfgoed en ontwerp. De nationale partners zijn NLIngenieurs, 

NVTL, BNSP, Ministerie BZK, RCE, Staatsbosbeheer, en het CrA. 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

   

 

  

 

 

 

De Landschapstriënnale is een manifestatie gericht op het verleden, heden en toekomst van het 

Nederlandse landschap. De triënnale is elke drie jaar te gast in een andere regio waarbij de focus wordt 

gelegd op de opgaven, ontwikkeling en thema's in dat gebied.  

 

 

www.landschapstriennale.com  

    

 

https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=3649a40a4c&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=12a47395eb&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=995e889f72&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=c07848ce73&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=e2072255b4&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=995f20d99a&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=a14d300e55&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=8516f16cd3&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=ba55af763f&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=0e60238edd&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=a26bf4b7a3&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=33122744c7&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=ca7ba61f79&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=70a03bbf80&e=657dc55106

