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Voordat een contract tot stand komt, gaat er een 
groot proces aan vooraf. Er worden keukentafel-
gesprekken gevoerd om inzicht te krijgen in de situatie 
en verwachtingen van de grondeigenaar. Welke 
natuur- en landschapselementen zijn momenteel al 
aanwezig op het perceel en wat is er in de toekomst 
allemaal mogelijk? Dat zijn onder meer belangrijke 
vragen die op dat moment spelen. De gesprekken 
en schetsen resulteren in een (bedrijfs)landschaps-
plan dat de basis vormt van het Deltacontract. Het 
Deltacontract wordt afgesloten voor een periode van 
dertig jaar. 

Het resultaat
De gesprekken met de agrariërs en grondbezitters 
worden gevoerd door Karel Voets, gebiedsmedewerker 
bij Brabants Landschap. De Deltacontracten resulteren 
niet alleen in een prachtig landschap, maar ook 
grondbezitters en agrariërs kunnen hier hun voordeel 
uithalen. Karel: “Landbouwkundig gezien kan een 
Deltacontract soms erg gunstig zijn. Bijvoorbeeld 
wanneer een perceel een vervelende hoek heeft die 
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In het gebied Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven 
is er de afgelopen jaren veel gebeurd. Verschillende 
initiatieven hebben geleid tot een aantrekkelijker 
landschap voor bewoners en bezoekers. Daar hebben 
ook de agrariërs en grondbezitters een belangrijke 
bijdrage aan geleverd. In het kader van Deltaplan voor 
het Landschap konden zij een Deltacontract afsluiten 
waarin is vastgelegd hoe een grondeigenaar op zijn 
eigen perceel bijdraagt aan de aanleg, het onderhoud 
en het beheer van natuur- en landschapselementen. 
Daar krijgen zij jaarlijks een vergoeding voor.

moeilijk te bewerken is door de agrariër. Zo’n hoek 
kan weer gebruikt worden voor natuur- en landschaps-
elementen.” Met medewerking van de grondeigenaren 
zijn al een aantal mooie plannen gerealiseerd in het 
Deltaplan voor het Landschap. Zo is er enkele weken 
geleden nog een contract afgesloten met een agrariër 
uit	Heukelom	die	voor	een	oppervlakte	van	650	m²	
een houtsingel aanlegt. Daarnaast is er onlangs een 
bedrijfslandschapsplan ontwikkeld voor een grond-
eigenaar die geen agrarisch bedrijf heeft, maar die op 
zijn percelen wel een aantal elementen toevoegt om 
het landschap te versterken. Van Iersel is zijn naam. 
Naar	verwachting	zijn	er	aan	het	eind	van	het	jaar	
zo’n	25	Deltacontracten	afgesloten.
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De toevoegingen bestaan onder meer uit de aanleg 
van een poel, het planten van knotwilgen en het 
inzaaien van een bloemrijke graskruidenrand. 
Deze elementen zijn grotendeels al gerealiseerd. 
“We vinden het heel mooi om zelf ook natuur aan 
te leggen zodat we daar straks van kunnen genieten. 
De vergoeding maakt het aantrekkelijk om het te 
realiseren”, aldus Pieter.  

Dertig jaar subsidie
Met de aanleg van deze elementen, maakt Van 
Iersel gebruik van twee regelingen. De eerste zes 
jaar	ontvangt	hij		subsidie	vanuit	het	Groen	Blauw	

Een bedrijfslandschapsplan in de praktijk
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De aanleg van een poel op het perceel van Van Iersel

Eén van de grondeigenaren waarvoor onlangs een bedrijfslandschapsplan is opgesteld, is de heer Jan van Iersel. 
Van Iersel is eigenaar van een kleine vijf hectare grond. Samen met zijn zoon Pieter heeft hij een gedeelte van zijn 
grond in Heukelom ingericht voor het realiseren van extra natuur- en landschapselementen. 

Stimuleringskader.	Het	Groen	Blauw	Stimulerings-
kader is een regeling van de provincie, gemeenten 
en	waterschappen	in	Noord-Brabant	die	subsidie	
beschikbaar stelt aan grondeigenaren die bijdragen 
aan	natuur-	en	landschapsbehoud.	Om	te	voorkomen	
dat hij na zes jaar geen beheervergoeding meer krijgt, 
wordt er voor de vierentwintig jaar daarna een 
Deltacontract afgesloten. Het bedrijfslandschaps-
plan ligt zo goed als klaar. Daarna moet het contract 
ondertekend worden. 
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Op zondag 14 september a.s. om 13.00 uur gaan het voltallige college van de gemeente Oisterwijk en wethouder 
De Vries van de gemeente Tilburg de Duurzaamheidsvallei officieel openen. De officiële opening vindt plaats 
op het terrein aan de Laag Heukelomseweg 11 in Heukelom. Het belooft een bijzondere openingshandeling te 
worden. Wat dat is, dat blijft nog even geheim.

Vanuit	het	terrein	in	Heukelom	krijgen	de	bezoekers	alle	informatie	over	de	Duurzaamheidsvallei.	Op	deze	
locatie staan tevens diverse kraampjes waar organisaties op het gebied van duurzaamheid, energie, natuur en 
landschap zich presenteren. 
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van duurzame voorbeelden, zoals het opwekken van 
energie via zon, water en wind, en het terugbrengen 
van cultuurhistorische elementen. Het is nog niet 
helemaal bekend wanneer dit gaat gebeuren. Dré van 
Hal, bestuurslid van de Stichting Duurzaamheidsvallei: 
“Het wordt een geheel van verschillende elementen. 
Het is een agrarisch gebied waarin cultuur, natuur en 
recreatie samenkomen.”

Opening Duurzaamheidsvallei

Het bestuur van Stichting Duurzaamheidsvallei 
aan het werk

De plannen van de Duurzaamheidsvallei zijn gericht op 
het beleefbaar maken van duurzaamheidinitiatieven 
en de uitbreiding van toeristische en recreatieve 
mogelijkheden. Dit gebeurt onder meer door het 
realiseren van meerdere wandel- en fietsroutes vanuit 
Oisterwijk,	Moergestel,	Heukelom	en	Tilburg.	
De routes zijn inmiddels uitgezet en worden binnen-
kort aangeduid met bewegwijzering. Het nieuwe 
wandelpad dat kort geleden is aangelegd sluit aan op 
verschillende bestaande paden die onderdeel zijn 
van	de	routes.	Om	het	gebied	qua	uitstraling	te	
versterken, heeft het bestuur van Stichting Duur-
zaamheidsvallei enkele maanden geleden eigenhandig 
diverse groenelementen toegevoegd. De beplanting 
is geleverd door Deltaplan voor het Landschap en het 
onderhoud en beheer ligt in handen van de vereniging 
Groen	Boer	en	Doen.	Zo	heeft	Stichting	Duurzaam-
heidsvallei verschillende samenwerkingspartners om 
het project als geheel goed uit te kunnen voeren.

Een gebied waar alles samen komt 
De aanleg van het wandelpad, de realisatie van de 
extra groenelementen en het uitzetten van de routes, 
behoorde tot de eerste fase van het project Duur-
zaamheidsvallei. In deze fase werken Deltaplan voor 
het Landschap en Stichting Duurzaamheidsvallei in-
tensief samen. De tweede fase van de ontwikkeling van 
de Duurzaamheidsvallei richt zich op het realiseren 

Nieuw wandelpad vormt ingang Duurzaamheidsvallei 
In Oisterwijk is in het verlengde van de Sportlaan een nieuw wandelpad aangelegd. Het wandelpad maakt het 
mogelijk om vanuit Oisterwijk de Duurzaamheidsvallei te verkennen. Het wandelpad ligt vlakbij manege ’t Halster 
waardoor het ook zeer toegankelijk is voor ruiters en menners. De Duurzaamheidsvallei wordt gerealiseerd langs 
de Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk. Het gebied wordt op 14 september a.s. officieel geopend.
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Doe-democatrie en allianties
De partners werken allemaal vanuit een model dat 
zich kenmerkt door het zelforganiserende vermogen 
van lokale burgers en het opzetten en faciliteren van 
‘allianties’ tussen gemeenschappen, lokale bedrijven 
en andere organisaties. Het is een werkwijze waarbij 
niet alleen de overheid verantwoording neemt over 
de publieke zaak, maar deels ook de samenwerkings-
partijen die door dit soort projecten gerealiseerd 
worden. Deltaplan voor het Landschap vormt één 
van de praktijkvoorbeelden waarbij inwoners en 
bedrijven intensief mee aan de slag zijn gegaan. 
Samen met boeren, grondeigenaren, vrijwilligers-
organisaties en andere belanghebbenden wordt 
het gebied Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven 
aantrekkelijker gemaakt voor zowel bezoekers als 
inwoners. 

Deltaplan voor het Landschap onderdeel van 
Rural Alliances
De verantwoordelijkheid voor het project van Deltaplan voor het Landschap ligt bij Streekhuis Het Groene Woud. 
Streekhuis Het Groene Woud vormt één van de twaalf partners van Rural Alliances. Al deze partners, verspreid 
over Noordwest-Europa, gaan de uitdaging aan om de leefbaarheid in het landelijk gebied in stand te houden of te 
versterken. Hiervoor ontwikkelen zij instrumenten om het sociaal economisch potentieel van het landelijk gebied 
beter te benutten. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de fysieke kwaliteiten in het gebied en van de 
competenties en het organiserend vermogen van inwoners en organisaties. 

Het samenwerkingsverband
Het project draagt bij aan een hechtere samenleving 
in de EU, voortvloeiend uit samenwerking tussen 
mensen uit verschillende landen die werken aan 
gemeenschappelijke kwesties die het leven van de 
EU-burgers	raken.	Naast	Streekhuis	Het	Groene	
Woud,	zijn	in	Nederland	Streekhuis	Kempenland	en	
de gemeente Lochem aangesloten als partner van 
Rural	Alliances.	De	partners	delen	elkaars	ervaring,	
de kennis en leren van de praktijkvoorbeelden.
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De samenwerking binnen de kavelruil bestaat uit 
twee agrariërs en Deltaplan voor het Landschap. 
De onderhandelingen binnen de drie samenwerkende 
partijen	zijn	bijna	afgerond.	Naar	verwachting	wordt	
de overeenkomst in augustus getekend. 

De voordelen
Als	resultaat	van	de	kavelruil,	krijgen	grondeigenaren	
meer ruimte voor de aanleg van extra natuur, zoals 
poelen, houtsingels en bloemrijke randen. Het 
landschap wordt er alleen maar mooier van. In het 
kader van Deltaplan voor het Landschap kunnen we 
spreken van een positieve ontwikkeling, maar wat 
levert het, naast een mooie omgeving, voor boeren 
nog meer op? Boeren gaan vaak in zee omdat zij 
kavels kunnen krijgen met een gunstigere ligging of 
omdat de percelen van de grondeigenaar nu dichter 
bij	elkaar	of	dichter	bij	de	woning	liggen.	Overigens	
zie je vaak dat de natuur- en landschapselementen 
worden aangelegd op grond dat landbouwtechnisch 
gezien moeilijk te bewerken is. Desondanks leveren 
de gronddelen dan toch nog iets op. 

Kavelruil Heukelom 7

Het bovenstaande perceel, dat in het kader van 
Kavelruil	Heukelom	6	eigendom	wordt	van	de	
gemeente	Oisterwijk,	is	gedeeltelijk	ingezaaid	met	
een bloemenmengsel. Het is een prachtig resultaat. 
De	akte	van	Kavelruil	Heukelom	6	wordt	op	korte	
termijn ondertekend.

Als	vertegenwoordigers	van	het	gebied	Moerenburg,	
Heukelom,	Koningshoeven,	namen	Nellie	Raedts	en	
Carel	Brands	deel	aan	een	internationale	uitwisseling	
in de regio Mayo in Ierland. De uitwisseling vond 
plaats	van	maandag	23	juni	tot	en	met	vrijdag	27	juni	
en	werd	georganiseerd	in	het	kader	van	Rural	Alliances.	
Overal	in	Europa	worden	initiatieven	genomen	om	het	
eigen gebied leefbaar en vitaal te houden. Hier werd 
tijdens de uitwisseling uitgebreid over gesproken. Het 
ging onder meer over landschapsprojecten, de aanleg 
van toeristische routes, banenprojecten, de lokale 
economie, maar ook vrijwilligersgroepen die eigen 
gemaakte artikelen verkopen om de dorpskas 
te spekken. In al deze projecten speelt de vraag hoe 
een groep vrijwilligers op de langere termijn ‘de moed 
erin houdt’ en steeds weer in staat is nieuwe mensen 

Conferentie in Ierland 
aan	zich	te	binden.	Continuïteit,	vindingrijkheid,	
enthousiasme, maar zeker ook de steun van overheden 
en organisaties zijn belangrijke succesfactoren. 

Deltaplan voor het Landschap
Uiteraard kwam ook Deltaplan voor het Landschap 
aan bod. Zo vormde de transformatie van het project 
Deltaplan voor het Landschap naar het project Duur-
zaamheidsvallei één van de gespreksonderwerpen. 
Deltaplan voor het Landschap is een project van 
de overheid met participatie en betrokkenheid van 
inwoners en bedrijven, terwijl het initiatief van de 
Duurzaamheidsvallei geheel vanuit de inwoners komt. 
De overheid is uiteraard wel betrokken. De plannen 
van de Duurzaamheidsvallei borduren voort op de 
activiteiten van Deltaplan voor het Landschap.

In de vorige nieuwsbrief is al het een en ander verteld over Kavelruil Heukelom 7. Door de kavelruil komt er een 
kleine 2,5 hectare grond beschikbaar voor de aanleg van extra natuur- en landschapselementen. 

Eén van de resultaten


