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Deltaplan regeling 
Via de regeling van Deltaplan voor het Landschap 
kunnen agrarische ondernemers en grondeigenaren 
een bedrijfslandschapsplan ontwikkelen. In het 
bedrijfslandschapsplan staat omschreven hoe een 
grondeigenaar een bijdrage kan leveren om de natuur- 
en landschappelijke ontwikkeling te versterken. Een 
gezond toekomstperspectief van het bedrijf staat 
hierbij voorop. Daarnaast wordt gestreefd naar een 
compensatie in grond voor het verlies aan landbouw-
grond door omzetting in natuur.
Naast een bedrijfslandschapsplan met beheersover-
eenkomst en vergoeding voor de waardedaling van de 
grond die omgezet wordt in natuur, kan een agrarisch 
ondernemer ook een extra jaarlijkse bijdrage 
ontvangen indien hij/zij met het eigen bedrijf een 
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Aanleg natuur- en landschappelijke elementen 
Iedereen is gebaat bij een prettige leefomgeving en een fraai landschap. Jij kunt ook daaraan bijdragen. 
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar die kunnen helpen bij de aanleg en onderhoud van 
natuur- en landschappelijke elementen op jouw grondgebied. Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

bijdrage levert aan het beleefbaar maken van het 
landschap. Bijvoorbeeld door een bankje of een 
informatiebord te plaatsen, een wandelpad aan te 
leggen of schoolklassen op het bedrijf te ontvangen.
Voor meer informatie over het bedrijfslandschaps-
plan	kun	je	contact	opnemen	met	Ralph	Akkermans	van	
DLG	via	R.M.J.Akkermans@dlg.nl	of	06-52	33	56	21.

PlantenNU Het Groene Woud
Het	project	‘PlantenNU	Het	Groene	Woud’	biedt	
inwoners	in	Het	Groene	Woud	de	mogelijkheid	om	
Lees verder op de volgende pagina> 
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Het erfbeplantingsproject ‘PlantenNU Het Groene 
Woud’ is in het najaar van 2013 van start gegaan. 70 
inwoners hebben deelgenomen aan het project. Het 
resultaat is de aanplant van in totaal ongeveer 28.000 
stuks haag- en bosplantsoen, 300 laan- en leibomen en 
350 hoogstamfruitbomen. We kunnen spreken van een 
groot succes! Om dit te vieren plant Maarten Pieters, 
Stuurgroeplid Deltaplan voor het Landschap samen 
met een van de grondeigenaren (familie Pastoors) op 
woensdag 12 maart de laatste boom van het project. 
De boom wordt geplant in Moerenburg in de gemeente 
Tilburg (Oisterwijksebaan 6). 

Met	het	planten	van	de	laatste	boom,	wordt	het	
project niet direct afgerond. Er is namelijk budget 
vrijgemaakt voor een verlenging van het project. 
Het	planten	van	de	boom	kan	daarom	gezien	worden	
als	doorstart	van	het	project.	Heb	je	interesse	in	deel-
name aan de nieuwe ronde van het erfbeplantings-
project?	Meld	je	dan	snel	aan!	Dit	kan	bij	Koen	van	
Hout	van	Projectbureau	Orbis	via	06-22	22	41	46	of	
koen@projectbureauorbis.nl	.	Aanmelden	kan	ook	
via de website www.plantennu.nl. 

Vervolg van de vorige pagina>
gesubsidieerd erfbeplanting aan te leggen.
De	PlantenNu-actie	wordt	mogelijk	gemaakt	door	
Deltaplan	voor	het	Landschap	en	Streekfonds	Het	
Groene	Woud.	Het	plantgoed	wordt	beschikbaar	
gesteld, maar er wordt wel verwacht dat je de 
beplanting in eigen beheer uitvoert. Er zijn verschil-
lende mogelijkheden. Denk hierbij aan de aanleg 
van hagen, houtsingels, fruitbomen en leilinden. 
Als	deelnemer	moet	je	wel	woonachtig	zijn	in	het	
buitengebied	van	Het	Groene	Woud.	Wil	je	graag	
meedoen met het project? Neem dan contact op 
met	Koen	van	Hout	van	Projectbureau	Orbis	via	
06-22	22	41	46	of	koen@projectbureauorbis.nl.

Subsidieregeling verbindingen en landschap 
Noord-Brabant 2014
De provincie Noord-Brabant heeft een regeling 
opgesteld die particulieren en organisaties de 
mogelijkheid geeft om subsidie aan te vragen voor 
de aanleg van landschapselementen, het herstel van 
cultuurhistorische landschapselementen, de realisatie 

Het succes van ‘PlantenNU Het Groene Woud’ 
gevierd op 12 maart

van ecologische verbindingszones en voor de ontsnip-
pering	van	gemeentewegen.	Het	project	moet	voldoen	
aan bepaalde voorwaarden. Zo moet het onder meer 
buiten de bebouwde kom gerealiseerd worden en 
in het geval van herstel van een cultuurhistorisch 
landschapselement,	moet	dit	element	vóór	1950	zijn	
aangelegd.	Subsidieaanvragen	kun	je	indienen	bij	de	
provincie Noord-Brabant. Voor meer informatie over 
de subsidie, de voorwaarden en voor inhoudelijk advies 
kun je terecht bij Coördinatiepunt Landschapsbeheer 
van	het	Brabants	Landschap	via	0411-66	40	10	of	
info@brabantslandschap.nl.
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Drukbezochte informatieavond 17 februari – 
Deltaplan voor het Landschap & Duurzaamheidsvallei

17 februari was er een informatiebijeenkomst in 
de Druiventros in Berkel-Enschot over de stand van 
zaken van het Deltaplan voor het Landschap en de 
inrichting van een Duurzaamheidsvallei langs de 
Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk. De meer 
dan 150 aanwezigen zijn op de hoogte gebracht van de 
resultaten tot nu toe van het Deltaplan voor het Land-
schap en de items die nog gerealiseerd gaan worden. 
Ook zijn de plannen toegelicht die de initiatiefgroep 
voor de Duurzaamheidsvallei wil realiseren. Daar-
naast is tijdens de bijeenkomst het nieuwe Netwerk 
Landschapsbeheer Moerenburg Heukelom Koningsho-
even opgestart (zie elders in deze nieuwsbrief).

Nellie Raedts (procesmanager Deltaplan voor het 
Landschap)	en	Ralph	Akkermans	(DLG)	hielden	tijdens	
de informatieavond een presentatie over respectievelijk 
hetgeen tot nu toe is gerealiseerd en over de zaken die 
nog lopen en gerealiseerd gaan worden via het Delta-
plan voor het Landschap. In een volgende nieuwsbrief 
komen deze resultaten en de verwachtingen voor 
2014	uitgebreid	aan	bod.	
De plannen van de Duurzaamheidsvallei zijn gericht 
op de uitbreiding van toeristische mogelijkheden en 
het beleefbaar maken van duurzaamheidsinitiatieven. 
Deze plannen borduren voort op de activiteiten van 
het Deltaplan voor het Landschap. Enkele voorbeelden 
zijn het opwerken van energie via de zon, water en de 
wind, het terugbrengen van cultuurhistorische 
elementen en de aanleg van voet-, fiets- en ruiterpaden. 
Het	is	een	ambitieus	plan	dat	het	gebied	toeristisch	
en educatief nieuwe impulsen geeft. 

Foto: Paul Spapens

Initiatief van onderop
Bij het Duurzaamheidsvallei-project zijn diverse 
organisaties betrokken. De gemeenten Tilburg en 
Oisterwijk	zijn	zeer	positief	over	het	initiatief.	“Het	
is mooi dat het initiatief vanuit inwoners zelf is 
opgepakt met een doelstelling die voor ons allemaal 
van	belang	is”,	aldus	wethouder	Maarten	Pieters	van	
de	gemeente	Oisterwijk.	“Het	was	een	druk	bezochte	
avond met een mix van inwoners en organisaties 
die actief zijn in het gebied. Er zijn nieuwe ideeën 
ontstaan en vanuit de aanwezigen veel vragen gesteld. 
Mensen	dachten	mee	over	de	manier	waarop	het	gebied	
aantrekkelijker gemaakt kan worden. Tegelijkertijd is 
het van belang dat de agrarische ondernemers in het 
gebied een goede bedrijfsvoering blijven behouden.”

Duurzaamheidsvallei
De initiatiefgroep voor de Duurzaamheidsvallei is 
begin 2013 ontstaan. De groep initiatiefnemers zijn 
inwoners	van	Heukelom,	Berkel-Enschot,	Oisterwijk	
en	Moergestel.	Zij	vertegenwoordigen	verschillende	
organisaties zoals de dorpsraad van Berkel-Enschot, 
de	buurtraad	van	Heukelom,	Oisterwijk	800	SPOT	
en	WieKentKunst	Moergestel.	Stichting	Duurzaam-
heidsvallei stemt de werkzaamheden goed af met 
de	projectgroep	Deltaplan	voor	het	Landschap.	Het	
project Deltaplan voor het Landschap eindigt in 
december	2014,	maar	stichting	Duurzaamheidsvallei	
bouwt hierop verder. Door het project Deltaplan voor 
het	Landschap	zijn	er	in	het	gebied	Moerenburg-
Heukelom-Koningshoeven	al	diverse	initiatieven	
gerealiseerd die de natuur- en landschapsontwikkeling 
versterken.

Gefaseerde uitvoering
De werkzaamheden voor het project Duurzaamheids-
vallei worden gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase 
wordt gewerkt aan wandelpaden die het mogelijk 
maken om buiten de openbare wegen van Tilburg 
naar	Oisterwijk	te	wandelen	en	terug.	Het	project	
Deltaplan voor het Landschap realiseert zoveel 
mogelijk beplanting en wandelmogelijkheden: het 
groene en toegankelijke landschap. Naar verwacht-
ing	is	de	eerste	fase	aan	het	eind	van	2014	afgerond.	
De tweede fase van het project is juist gericht op het 
realiseren van duurzame voorbeelden. Fase twee is 
naar verwachting eind 2016 afgerond.
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Start Netwerk Landschapsbeheer Moerenburg 
Heukelom Koningshoeven
Op 17 februari 2014 is de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Netwerk Landschapsbeheer in 
Moerenburg, Heukelom en Koningshoeven. Een belangrijke mijlpaal voor de landschapsontwikkeling- en beheer 
binnen dit gebied. De betrokken partijen van het netwerk zetten zich gezamenlijk in om dit op zich te nemen. 
Hierbij behoren het Brabants Landschap, gemeenten Oisterwijk en Tilburg, Agrarische Natuurvereniging 
Kempenland, Vereniging Behoud Moerenburg, Vereniging Groen Boer en Doen en Stichting Schone Paden.

Door de start van het netwerk kunnen de verschillende 
partijen	elkaar	ondersteunen	en	versterken.	Het	
netwerk legt de verbinding tussen grondeigenaren 
en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor 
het beheer en de ontwikkeling van het landschap. 
Agrarische	Natuurvereniging	Kempenland	(ANV)	
gaat de afstemming tussen de vrijwilligersorganisaties 
en	de	opdrachtgevers	coördineren.	Hierdoor	kunnen	
meer mensen gebruik maken van elkaars specialisme. 

Het	netwerk	kan	gezien	worden	als	vangnet	voor	
grondeigenaren die het beheer en onderhoud willen 
uitbesteden.	Momenteel	worden	en	zijn	er	diverse	
nieuwe ommetjes aangelegd. In principe zijn de 
grondeigenaren zelf verantwoordelijk voor het 

beheer, maar zij kunnen hulp krijgen van Netwerk 
Landschapsbeheer	Moerenburg	Heukelom	Konings-
hoeven.	Momenteel	is	het	netwerk	aan	het	bekijken	
in hoeverre zij iets voor het onderhoud kunnen 
betekenen. 

De start van het netwerk brengt voor het gebied een 
aantal voordelen met zich mee. Door het netwerk 
kunnen de specialistische organisaties in verschillende 
gebieden ingezet worden waar zij voorheen niet 
zo	veel	actief	waren.	Zo	is	bijvoorbeeld	Werkgroep	
behoud	Moerenburg	minder	actief	in	Heukelom	en	
Koningshoeven,	maar	door	de	komst	van	het	netwerk	
worden zij nu sneller in contact gebracht met grond-
eigenaren uit deze gebieden.
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De	onderhandeling	voor	Kavelruil	Heukelom	6	
zitten al enige tijd in de afrondingsfase. Vanwege wat 
veranderingen	in	de	ruil	wordt	een	perceel	van	2,4	
hectare	nog	even	bij	Stichting	Streekrekening	Het	
Groene	Woud	gestald.	Een	potentiele	grondeigenaar	
daarvoor is inmiddels op het oog. Deze eigenaar zal 
dan	ook	het	beheer	van	0,5	hectare	natuurelementen	
op zich nemen. Deze ruil wordt niet meer meegenomen 
in	Kavelruil	Heukelom	6,	maar	in	het	nieuwe	plan	
voor	Kavelruil	Heukelom	7.	

Er	zijn	verschillende	partijen	betrokken	bij	Kavelruil	
Heukelom	6.	Naast	Stichting	Streekrekening	Het	
Groene	Woud,	behoren	ook	Bureau	Beheer	Landbouw-
gronden, drie agrarische ondernemers en de gemeente 
Oisterwijk	tot	de	deelnemers.	De	gemeente	Oisterwijk	
krijgt voor de aankoop en inrichting van het perceel 
subsidie vanuit de gemeente Tilburg. Zij verlenen 
deze	subsidie	in	het	kader	van	het	project	‘Groene	Mal’.	
De	Agrarisch	Natuurvereniging	Kempenland	is	bereid	
om het beheer op van het perceel over te nemen.

Kavelruil Heukelom 6
Inmiddels ligt de kavelruilovereenkomst van Heukelom 6 bij alle betrokken partijen. Naar verwachting wordt de akte 
half maart bij de notaris getekend. Wanneer de kavelruilovereenkomst en de akte getekend zijn, kan er gestart worden 
met de aanleg van nieuwe landschapselementen die de natuur versterken. De wens is om vóór eind maart te beginnen. 
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Wandelpad Oisterwijk
Ook in Oisterwijk komt een nieuw wandelpad. 
Het wandelpad komt te liggen in het gebied vanaf de 
sportvelden in Oisterwijk tot aan de Hoevensesteeg 
(oost-west verbinding) en tussen de Oisterwijksebaan 
tot aan de Hoevenseweg (noord-zuid verbinding). 
Deltaplan voor het Landschap is al enkele jaren in 
gesprek met de gemeente om dit pad te realiseren. 
Hierin trekken Deltaplan voor het Landschap en de 
Duurzaamheidsvallei sinds afgelopen zomer samen op. 
De Initiatiefgroep Duurzaamheidsvallei heeft er 
de laatste maanden flink aan getrokken om dit pad 
nog in maart te kunnen aanleggen. 

Het	wandelpad	krijgt	een	lengte	van	600	meter	en	
sluit	aan	op	bestaande	wandelpaden.	Om	het	pad	te	
realiseren	heeft	de	gemeente	Oisterwijk	ongeveer	
2.500	m2	landbouwgrond	buiten	de	pacht	gehouden.	
Het	nieuwe	pad	is	gelegen	vlakbij	manege	‘t	Halster.	
Hierdoor	biedt	het	ook	mogelijkheden	voor	ruiters	en	
menners. Dit pad is veel rustiger dan de omliggende 
drukke	wegen	en	daardoor	ook	veiliger.	Het	nieuwe	
wandelpad biedt dus ook voor hen veel voordelen.

Mensen	moeten	kunnen	genieten	
van de natuur. Door de aanleg van 
nieuwe wandelpaden en het maken 
van nieuwe wandelroutes creëren 
we steeds meer aanbod. De ligging 
van het nieuwe pad is al bekend. 
Het	wordt	een	pad	met	een	lengte	
van 1 kilometer dat aansluit op 
andere wandelpaden, waaronder 
het	Heukelommetje	dat	in	2013	
geopend	is.	Na	afronding	van	Kavel-
ruil	Heukelom	6,	wordt	zo	snel	
mogelijk gestart met de aanleg van 
het wandelpad en de landschaps-
elementen.

Komst van het Hoog Heukelommetje
In mei 2013 vond de officiële opening plaats van het Heukelommetje. Een prachtig ommetje in het boerenland in 
het dal van de Voorste Stroom in Heukelom tussen Oisterwijk en Tilburg. Dit jaar komt er een nieuw Heukelom-
metje bij met de naam Hoog Heukelommetje. Het ommetje wordt gerealiseerd op de gronden die beschikbaar 
komen dankzij Kavelruil Heukelom 6.
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