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Als uitwerking van het plan Kavelruil Heukelom 6 is 
een kavel van familie Van de Pas aan de Oisterwijkse-
baan vergroot. Op hun grond worden ook nieuwe 
landschapselementen aangelegd, zoals een hakhout-
bosje, bomen, een kleine poel en een natuuroever. 
Een gedeelte is al gerealiseerd. Door de aanleg van 
een natuuroever wordt een deel van het perceel aan 
de slootkant verlaagd, waardoor je een mooie drassige 
overgang krijgt tussen de sloot en het land. Hierdoor 
ontstaat een gevarieerd landschap en dat is goed voor 
de biodiversiteit in het gebied. In diezelfde omgeving 
is de gemeente Oisterwijk eigenaar geworden van twee 
hectare grond. Dit perceel wordt vanwege zijn vorm en 
de hoge grondwaterstand ook wel ‘De Laars’ genoemd. 
Ook hier komen extra natuurelementen, waaronder 
bloemrijk grasland en een poel. Een gedeelte is al 
gerealiseerd.

Inhoud:
•	 Zichtbare	resultaten	Kavelruil	Heukelom	6
•	 Kavelruil	belangrijk	voor	realisatie	doelstellingen
•	 Toekomstige	plannen

Deltaplan voor het Landschap
Nellie	Raedts	(procesmanager),	T		06-30238754
e-mail: raedtsbv@gmail.com.

In juni 2008 is het gebied Moerenburg, Heukelom, Koningshoeven aangewezen als pilotgebied. Sindsdien zijn er al 
meerdere plannen tot uitvoering gebracht. Zo ook binnen het plan Kavelruil Heukelom 6. De akte voor de kavelruil 
is in 2015 bij de notaris ondertekend door drie agrarische ondernemers, Stichting Streekrekening Het Groene 
Woud, Bureau Beheer Landbouwgronden en de gemeente Oisterwijk. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar.

•	 Deelname	aan	de	Nationale	Natuurwerkdag
•	 Procesmanager	Nellie	Raedts	geeft	stokje	over	
 aan Kees Margry 
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Zichtbare resultaten 
Kavelruil Heukelom 6

Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat de 
laatste digitale nieuwsbrief van Deltaplan voor het 
Landschap is verschenen. Natuurlijk willen we zoveel 
mogelijk zichtbare resultaten laten zien, maar daar 
gaat een langdurig proces aan vooraf. Er is dan ook 
absoluut niet stil gezeten en inmiddels zijn er nieuwe 
ontwikkelingen die we graag willen delen. Daarom 
verschijnt er nu weer een digitale nieuwsbrief. 

Lees verder op de volgende pagina> 
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De Natuuroever aan de Oisterwijksebaan

Het toekomstig wandelpad parallel aan de Voorste Stroom
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Nieuwe ommetjes
Ook voor de wandelaars zijn er extra mogelijkheden 
toegevoegd. Op grond die beschikbaar is gekomen 
door Kavelruil Heukelom 6 wordt een ommetje 
gerealiseerd vlakbij de kom van Oisterwijk, tussen 
de Oisterwijksebaan en de Voorste Stroom. 
Naar	verwachting	wordt	deze	in	het	najaar	van	2015	
geopend. Wat verderop in Heukelom, op percelen 
aan Hoog Heukelom, is bij de realisatie van twee 
agrarische bedrijfslandschapsplannen een ander 
wandelpad ontstaan. De grondeigenaren hebben 
tevens nieuwe landschapselementen aangelegd, zoals 
een poel, bloemrijke randen en aanplant van bomen. 
Deze liggen gedeeltelijk binnen het nieuwe ommetje 
en dat maakt het voor wandelaars natuurlijk nog 
aantrekkelijker. Eén van deze grondeigenaren heeft 
ook nieuwe landschapselementen aangelegd op een 
perceel aan de Spoordijk.

> Vervolg van pagina 1

Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen
Moerenburg, Heukelom, Koningshoeven. Een prachtig gebied tussen Tilburg en Oisterwijk. Een wandeling door het 
buitengebied is natuurlijk nog aantrekkelijker wanneer je onderweg mooie landschappen en veel natuur tegenkomt. 
Met het Deltaplan voor het Landschap wordt gewerkt om het gebied Moerenburg, Heukelom, Koningshoeven nog 
aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. Dit door aanleg en herstel van natuur- en landschapselementen 
en door verbeterde ontsluiting door wandelpaden. Kavelruil is hierbij een belangrijk instrument.

Via het Deltaplan voor het Landschap kunnen 
grondeigenaren en agrariërs in het buitengebied een 
Deltacontract afsluiten. Hierin staat onder meer 
omschreven welke landschapselementen worden toe-
gevoegd en op welke manier de recreatieve ontsluiting 
wordt verbeterd. Daarnaast worden er ook afspraken 
over het onderhoud en de aanleg gemaakt. Hier krijgen 
de grondeigenaren een financiële bijdrage voor. Het 

Deltacontract wordt afgesloten voor een periode van 
30	jaar.	Waar	mogelijk	wordt	dit	gecombineerd	met	
andere subsidieregelingen zoals het Groen Blauw 
Stimuleringskader (StiKa).

Kavelruil  
Bij de realisatie van extra natuurbeleving en betere 
recreatieve ontsluiting speelt kavelruil een belang-
rijke rol. Eén van de betrokkenen hierbij is Henk 
de Kort. Henk is kavelruilcoördinator bij Deltaplan 
voor het Landschap en tevens melkveehouder in 
Heukelom. “We zijn momenteel druk bezig om via 
kavelruil te komen tot nieuwe landschapselementen, 
betere veldkavels voor actieve agrariërs en nieuwe 
recreatieve ontsluitingen.” Dit gebeurt met kavels 
die onder andere in bezit zijn van Deltaplan voor het 
Landschap. Henk krijgt hierbij assistentie van rent-
meester Jos Claassen. “Door middel van ruiling willen 
we proberen om nieuwe landschapselementen een 
dusdanige plek te geven dat het voor de bedrijfsvoering 
van agrariërs geen belemmering is”, aldus Henk.

Een poel die is gegraven op het perceel ‘De Laars’ 

Het Heukelommetje als één van de resultaten
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Plan Baksevenweg
En dan is er ook nog het plan Baksevenweg. Het gaat 
hier om tien hectare grond waar diverse landschaps-
elementen worden aangelegd, waaronder houtsingels, 
twee poelen, knotwilgen en struwelen. Het geheel wordt 
beheerd door drie agrariërs uit de omgeving. Dit plan 
wordt mogelijk gemaakt door inzet van grond van de 
gemeente	Tilburg,	die	daarvoor	subsidie	ontvangt	uit	het	
investeringsprogramma Landschappen van Allure van 
de provincie Noord-Brabant. “Door meerdere regelingen 
te combineren, kun je veel mogelijk maken”, aldus Kees 
Margry (opvolger procesmanager Nellie Raedts). 
Over	de		garantie	voor	een	beheervergoeding	voor	30	
jaar neemt de stuurgroep van Deltaplan voor het 
Landschap in september nog een besluit.

Henk de Kort is één van de agrariërs die betrokken is bij 
Kavelruil	Heukelom	7.	Hij	is	van	plan	om	op	drie	stukken	
grond	(van	0,5	hectare,	0,4	hectare	en	een	stuk	van	0,12	
hectare aan huis) de natuurbeleving te versterken. Dit 
door de realisatie van hakhoutbosjes, een poel en bloem-
rijk grasland. Als het allemaal doorgaat, wordt er ook een 
nieuw wandelpad aangelegd waardoor je van Oisterwijk 
naar Café Mie Pieters kunt lopen (en verder door naar 
Café	Zomerlust	in	Tilburg).	Dit	pad	komt	gedeeltelijk	
op grond van Henk de Kort en gedeeltelijk op grond van 
familie Van de Pas. Het pad sluit aan op het ommetje 
dat wordt gerealiseerd op gronden die vrij zijn gekomen 
door Kavelruil Heukelom 6. Uiteindelijk zorgen al deze 
plannen voor een versterking van het landschap en een 
aantrekkelijker gebied om in te recreëren.

Toekomstige plannen
Er zijn al veel zichtbare resultaten behaald via het Deltaplan voor het Landschap, maar er staat ook nog veel op de 
planning. Zo ligt er een aantal plannen klaar waarover nog een formeel besluit genomen moet worden. De plannen 
gaan onder meer over de inrichting van de percelen die onderdeel zijn van een nieuwe kavelruil Heukelom 7. 
De percelen liggen in Heukelom ten zuiden van de spoorlijn en tussen de Oisterwijksebaan en de Voorste Stroom. 
Het inrichtingsplan voor dit gebied wordt in september door de stuurgroep van Deltaplan voor het Landschap 
behandeld. Daarna is er pas zekerheid over hetgeen dat hier gaat gebeuren.

Foto: Kees Beekmans Fotografie
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Betrokkenheid vrijwilligers
Het uitvoeren van de werk-
zaamheden gebeurt in nauwe 
samenwerking met betrokken 
groeperingen, waaronder de 
vrijwilligers van de Stichting 
Duurzaamheidsvallei en Werk-
groep Behoud Moerenburg. Het 
is niet het eerste jaar dat deze 
partijen zich inzetten tijdens de 
Natuurwerkdag.	Zo	organiseert	
Werkgroep Behoud Moerenburg 
al jarenlang een schoonmaakactie 
in het gebied.

Kennis over Deltaplan 
voor het Landschap
De Nationale Natuurwerkdag 
wordt niet alleen gebruikt om 
extra landschapselementen te 
realiseren, maar ook om deel-
nemers kennis te laten maken 
met Deltaplan voor het Land-
schap. Een leuke en interessante 
dag! Binnenkort volgt meer 
informatie.

Maar wat staat er precies te gebeuren op deze dag? 
“We grijpen deze dag aan om op locaties landschaps-
elementen aan te planten. We gaan in ieder geval 
aan de slag bij de Oisterwijksebaan in Oisterwijk 
(onderdeel van Kavelruil Heukelom 6). We hopen ook 
bij de Baksevenweg en in het gedeelte van Kavelruil 
Heukelom	7	aan	te	kunnen	planten”,	zegt	Kees	Margry.	
“Aangezien de stuurgroep van Deltaplan voor het 
Landschap nog een besluit moet nemen over de twee 
laatste plannen, is dat natuurlijk nog niet zeker.” 

Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag
Op zaterdag 7 november is de Nationale Natuurwerkdag. Op ruim 50 locaties in de provincie Noord-Brabant 
steken vrijwilligers de handen uit de mouwen om ‘groen’ werk te verrichten. Denk hierbij aan het knotten van 
wilgen, het plaggen van heide of het opruimen van zwerfafval. In het pilotgebied van Deltaplan voor het 
Landschap worden ook werkzaamheden uitgevoerd. 
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Nellie kijkt tevreden terug op de afgelopen zeven 
jaar. “Het is een geweldig mooi project. In het begin 
was het vrij lastig om grondeigenaren mee te krijgen, 
maar ik denk dat we alsnog mooie resultaten hebben 
behaald. We hebben nu ongeveer zeven hectare aan 
nieuwe landschapselementen aangelegd, drieënhalf 
kilometer aan recreatieve routes en er liggen plannen 
om nog eens zes hectare landschapselementen aan 
te leggen.” Eén van de belangrijkste succesfactoren 
is volgens Nellie de betrokkenheid van mensen uit 
het gebied. “Er is een aantal mensen en partijen 
die heel enthousiast zijn, zoals Henk de Kort, Kees 
Fonken, Werkgroep Behoud Moerenburg en Stichting 
Duurzaamheidsvallei.	Zij	en	nog	vele	anderen	waren	
de schakel tussen Deltaplan voor het Landschap en de 
grondeigenaren in het gebied. Ook heb ik met genoegen 
samengewerkt met verantwoordelijke bestuurders 
en medewerkers van Brabants Landschap, Dienst 
Landelijk Gebied en gemeenten.”

Procesmanager Nellie Raedts geeft stokje 
over aan Kees Margry 

Een mooie uitdaging
Haar opvolger Kees Margry staat voor een aantal 
mooie uitdagingen. Ook hij beaamt dat Deltaplan 
voor het Landschap inmiddels al mooie resultaten 
heeft opgeleverd. Kees: “Vroeger kon je best een stuk 
wandelen in het gebied, maar dan liep je voornamelijk 
over	asfaltwegen.	Tegenwoordig	is	de	natuur	veel	beter	
ontsloten. Je komt mooie dingen tegen zoals rijen met 
knotwilgen, poeltjes en bruggen over poeltjes. 
Daarnaast biedt het ook meer mogelijkheden voor 
boeren. Door het Deltaplan voor het Landschap 
krijgen ze de kans om er iets extra’s bij te doen.” 

Nieuw aanspreekpunt
Mede dankzij de inzet van Nellie Raedts is het project 
al ver gevorderd. Kees gaat de taak als procesmanager 
overnemen	om	het	geheel	in	2016	af	te	ronden.	“We	
kunnen de komende tijd nog veel voor elkaar krijgen”, 
aldus Kees. Voor vragen en opmerkingen is Kees 
vanaf september het aanspreekpunt. Hij is bereikbaar 
via kmargry@hetgroenewoud.com en op woensdagen 
ook	via	0411-631031.

Deltaplan voor het Landschap is een groot project met veel verschillende partijen, belangen en doelstellingen die 
behaald moeten worden. Daarom moet het project op een juiste manier gecoördineerd worden. Sinds de zomer van 
2008 is de taak van procesmanager uitgevoerd door Nellie Raedts. Nellie heeft sinds maart jl. een nieuwe functie 
als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta en stopt daarom met haar werkzaamheden als 
procesmanager. Vanaf september 2015 wordt het stokje overgenomen door Kees Margry. Kees voert deze werk-
zaamheden uit namens Streekhuis Het Groene Woud.

Foto: Kees Beekmans Fotografie


