
 

 
 
Participatie van het Groene Hart van Holland in het  
NBTC - themajaar 2021: Ode aan het Landschap 
 
Doelgroep: Independent Explorers (zie presentatie 30 april voor beschrijving) 
 
Thema: zoek de verbinding tussen natuur & cultuur 

- In musea 
- In buitenruimte 

 
Verhaallijn: oerlandschap verleden) -> cultuurlandschap (heden) -> Landschap van de toekomst 
 
Ambities :  

- Meer aandacht en waardering Nederlands Landschap 
- Spreiding bezoekers 
- Betrekken bewoners 

 
Content criteria: 

- Aansluiten op verhaallijn, 
- Aansluiten op regionale identiteit / DNA 
- Passen bij doelgroep 
- Internationaal – nationaal – regionaal 
- Kwaliteit gaar boven kwantiteit 

 
Per regio: 

- 3 activiteiten met nationale uitstraling, waarvan 1 met internationale aantrekkingskracht 
- Maximaal 10 activiteiten / iconische projecten per regio 
- Buiten de themajaar-selectie kunnen andere partijen aanhaken (zelforganisatie) 

 
Kosten per participant / regio voor internationale promotie: € 75.000 

- Zoeken naar financierende partijen 
- Zoeken naar sponsoren 

 
Planning: 

- 1 juli 2019 duidelijkheid welke regio’s meedoen 
- 1 juli 2019 duidelijkheid over aanbod vanuit regio (op hoofdlijnen) en financiering bijdrage 
- Na 1 juli: selectie en formele organisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Geselecteerde deelthema’s o.b.v. DNA Groene Hart van Holland voor het themajaar 
 
1. Water, vanuit historie 

Denk aan: ontginning gebied, ontstaan plassengebieden, turfwinning (energiebron), 
watergebruik als hulpmiddel voor productie, handel, veiligheid, etc., waterlinie met 
vestingsteden, forten en kastelen, vormen van waterrecreatie en –verblijf. 
 

2. Hollands Landschap, weilanden, koeien, slootjes, plassen, lucht en licht (heden) 
Denk aan: (schilder)kunst/cultuur, ambachten, slagenlandschap  nieuwe teelten, weidevogels, 
routes, verblijven, beleven, proeven. 
  

3. Kaas en Streekproducten 
Denk aan:  Cheese Experience (Gouda), kaas als regio-icoon: CheeseValley, educatie koe tot 
kaas – wat levert het landschap op (heden en toekomst), food beleving, educatie, slapen bij de 
boer, cultuur, workshops. 
 

Voorlopig overzicht van Iconen en activiteiten per thema: 
 

Water Hollands landschap Kaas/streekproducten 

Dobberhuisjes (overnachten) Museum Gouda met 
tentoonstelling landschap 
(koppelen met andere musea 
in het GH?) 

CheeseValley koppelen met 
cultuur (via CheeseValley 
samenwerking) 

St. Haagse Schooldag (cultuur 
en landschap beleven vanaf het 
water in Nieuwkoop) 

Struinen en Vorsen: kunst- en 
cultuurroutes 
(POI’s activeren langs route) 

 

Oude Hollandse Waterlinie (via 
de Stichting OHW) 

  

   

   

   

 
 
 
 
 


