
 

 
 

 

Plenair – ‘Onze verhalen’, rond de Brabantse Stamtafel 
in Loon op Zand  
Verhalen-manager/Dagvoorzitter Etienne Lieben  

08.45      Registratiebalie open  

09.30 Magisch moment  

09.35  Opening van congres namens Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Loon op Zand -  Wethouder Economische Zaken, Kees 
Grootswagers – “De plaats waar we wonen, onze verhalen” 

09.45   Welkom door Verhalen-manager Etienne Lieben  

09.50 Goud in handen – de kracht van verhalen en kromme wegen, door Frans 
Goenee,  inspiratiemanager Efteling 

10.00 Verhalen rond de Stamtafel – Denkend aan Loon op Zand, denkend aan 
Nederland –  
ideeën en reacties van deelnemers 

10.15 Toerisme en bedrijfsleven en het nationaal park Hoge Kempen en nationaal 
landschap Hoge  Kempen en Maasland – een heel mooi huwelijk, door 
Ignace Schops, directeur Nationaal Landschap Hoge  Kempen, Vlaanderen, 
België  

10.30 Agro-toerisme in Loon op Zand, Dongen en Hart van Brabant – verhalen van 
boeren, door Marloes de Jong 

10.40 Intensieve of verbrede landbouw, kansen voor toerisme door Jan Huijgen, 
Boer/filosoof van de Eemlandhoeve, winnaar van de Mansholtprijs 2007 en 
kwartiermaker van het IMVO convenant Land- en Tuinbouw  

10.55 Verhalen rond de Stamtafel – inbreng  van deelnemers 

11.10     Pauze 

11.25 Magisch moment  

11.35 Gastronomische bestemming Nederland – de kracht van visie door Annelies 
Hermsen,  Ontwerpstudio Annelies Hermsen 

11.50     Verhalen rond de Stamtafel – reacties en ideeën vanuit publiek 

12.05 Introductie tot de inspiratiebezoeken Loon op Zand, door Trudie Fabus, 
gemeente Loon op Zand, coördinator congres “1001 verhalen” 

1. Verbrede landbouw, toerisme en vrijkomende agrarische bebouwing, 
bezoek aan “De Zwammenberg” 

2. De kracht van het landschap voor toerisme, bezoek aan “Het Loonsche 
Land” 

3. Branding, bedrijven en duurzaam toerisme: Nationaal Park Loonse en 
Drunense Duinen en omgeving, bezoek aan de “Kwatrijnstal” te 
Kaatsheuvel 

12.15 Vertrek naar inspiratiebezoeken 

12.45     Aankomst “in het veld” 



 

 
 

Parallelle inspiratiebezoeken – De Zwammenberg, Het 
Loonsche Land  en Het Nationaal Park Loonse en 
Drunense Duinen (12.45 - 14.15) 

Inspiratiebezoek Branding, bedrijven en duurzaam toerisme: Nationaal Park 
Loonse en Drunense Duinen en omgeving, bezoek aan de “Kwatrijnstal” te 
Kaatsheuvel 

Ontvangst met lunch in Kwatrijnstal te Kaatsheuvel. Thema: “Streekeigen” 

 Nationaal Park en omgeving, volop kansen voor boeren en branding – Sjaak 
Sprangers, Voorzitter Stichting Duinboeren 

 Van Gogh Nationaal Park: natuur en landschap als motor voor lokaal en 
regionaal toerisme -   
Kees Grootswagers, voorzitter van de stuurgroep Nationaal Park Loonse en 
Drunense Duinen  

 Terreinbeheerders en boeren, beheerders van het landschap en 
producenten van toeristisch-recreatieve kwaliteit- directeur Brabants 
Landschap Jan Baan of plv. directeur Brabants Landschap  
Ernst-Jan van Haaften 

 Duurzame regio-ontwikkeling en belang van educatie, door Kees de Jong, lid 
Regiegroep Natuurmonumenten Streekconferenties Landschap Tilburg/Loon 
op Zand 

Inspiratiebezoek Verbrede landbouw, toerisme en vrijkomende agrarische 
bebouwing (VAB’s), bezoek aan “De Zwammenberg” 

Ontvangst met lunch in Zwammenberg, thema:  “Boerse land” 

 Kansen en uitdagingen  in verbrede landbouw en samenwerking – het 
voorbeeld van de Zwammenberg - door Harrie Jansma, eigenaar 
Zwammenberg   

 Verbrede landbouw, streek- en seizoenproducten en duurzaamheid – 
essentiële onderdelen van toeristische kwaliteitsbestemmingen, door 
Martijn Ballemans, Wereldgemeente Loon op Zand 

 Recht van eigen land in je winkelmand & Natuur-inclusieve landbouw, door 
Geert van der Veer, Stichting Herenboeren 

 Vrijkomende agrarische bebouwing en toerisme– hoe hier op in te spelen?, 
door Mieke Broeders, voorzitter ZLTO Dongen – Loon op Zand 

Inspiratiebezoek De kracht van het landschap voor toerisme, bezoek aan 
“Het Loonsche Land” 

Ontvangst met lunch in het Eftelingse Loonsche Land, thema: “Dichter bij de natuur 
kun je niet komen”. Proeven van producten vanuit de eigen proeftuin 

 Introductie door Efteling – ons verhaal, een verhaal van HIER en leren in 
duurzaamheid - door Ivo Südmeyer, Landschapsarchitect Efteling 

 Landschap – een vitale voorziening voor kwaliteitstoerisme en hoe ontwikkel 
je die kwaliteiten gebruik makend van toerisme  – Joost Barendrecht, 
namens  Green Destinations 

 Gastheer van het landschap – samenwerken met ondernemers, IVN 
projectleider Zuid “Gastheer van het landschap”, Ido de Haan 

14.15 Terug naar congrescentrum Het Klavier te Kaatsheuvel 

1001 verhalen  “Meet & Match” markt 

14.45 Samenwerken voor duurzaam toerisme  - verbindingen leggen! 

Meet & Match markt: presentatie van initiatieven, match-making – leggen van 
verbindingen, creëren van gezamenlijkheid in verhalen, en presentatie van bedrijven, 
instellingen en organisaties 

Thema’s  

1. Branding en duurzaam toerisme 
2. Agro-toerisme en VAB’s 
3. Voedsel, gezondheid en identiteit  

Sprankelende afsluiting 

16.00 Verhalen verbonden: de oogst van de dag -  Wethouder Kees Grootswagers 
en verhalen-manager Etienne Lieben 

16.15 Sprankelende afsluiting  

16.30 Borrel in Café Bij Anton in Het Klavier 

 

 


