
              ...in Het Groene Woud
Meer informatie?
Meer weten over het Deltaplan voor het 
Landschap en de mogelijkheden om hier 
aan mee te werken? Neem dan contact op 
met een van onderstaande personen:

Ralph Akkermans, DLG: 06-52335621
Bedrijfslandschapsplannen agrariërs

Maartje van Moll, DLG: 06-52401414 
Netwerkorganisatie, aanplant particuliere 
grondeigenaren 

Nellie Raedts, DLG: 06-52401327
Projectleider Deltaplan voor het Landschap

Anja Verweij, 
Stichting Streekrekening Het Groene Woud
06-10487375
Informatie RaboStreekrekening, 
donaties Streekfonds Het Groene Woud

Het Deltaplan voor het Landschap wordt 
mede mogelijk gemaakt door:

Deltaplan voor het Landschap
Moerenburg-Heukelom-Koningshoeve is een 
aantrekkelijk, landelijk gebied tussen Oisterwijk en 
Tilburg. Met veel weilanden, bosjes en agrarische 
bedrijven. Het is 1.200 ha groot; bijna 2.000 voet-
balvelden bij elkaar. Met het Deltaplan voor het 
Landschap wordt dit gebied nog mooier gemaakt. 
Er komen landschapselementen bij en er worden 
nieuwe paden aangelegd. De financiering hiervoor 
komt vanuit het Streekfonds Het Groene Woud van 
Stichting Streekrekening Het Groene Woud. 
Meer weten over het Deltaplan? 
Kijk op www.hetgroenewoud.com/deltaplan. 
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Ook een beetje verliefd op het 
gebied Moerenburg-Heukelom-
Koningshoeve? U gaat er graag 
fietsen of wandelen? Of even verse 
groenten halen? En u ondersteunt 
het initiatief van het Deltaplan voor 
het Landschap? Draag dan ook uw 
steentje bij om dit landelijke gebied 
nog mooier en aantrekkelijker te 
maken dan het nu al is.

Ook financieel kunt u uw steentje bijdragen 
aan het landschap van Moerenburg-Heukelom-
Koningshoeve. Door een donatie aan het 
Streekfonds Het Groene Woud of door als 
bedrijf of organisatie een RaboStreekrekening 
Het Groene Woud te openen. Geld dat namelijk 
via Streekrekeningen of donaties binnenkomt 
in het Streekfonds en gelabeld wordt aan 
het Deltaplan, wordt rechtstreeks besteed in 
Moerenburg-Heukelom-Koningshoeve. 

Voor de agrarische ondernemers 
wordt vanuit het Deltaplan van het 
Landschap gewerkt met bedrijfsland-
schapsplannen. Zo’n plan biedt een 
grondeigenaar de mogelijkheid om op 
vrijwillige basis zijn rol als landschaps-
beheerder optimaal in te passen in 
zijn bedrijfsvoering. Hiermee levert 
hij een bijdrage aan de versterking 
van de relatie tussen de stad en het 
platteland. Hij ontvangt hiervoor een 
extra vergoeding en/of extra grond.

Meewerken kan op verschillende manieren. Zo is er een netwerk- 
organisatie in oprichting die aan de slag gaat in het gebied met 
het beheer en onderhoud van de landschapselementen. Ook zijn 
er meewerkdagen als de Dag van het Landschap en kunt u zich 
aansluiten bij een IVN-afdeling of een lokale werkgroep zoals 
de Knotploeg Moerenburg.

Bent u in het bezit van een stukje grond in 
Moerenburg-Heukelom-Koningshoeve? Dan 
kunt u hierop zelf bomen, struiken of struweel 
planten. Vanuit het Deltaplan voor het Landschap 
is hiervoor een financiële ondersteuning én 
vakkundig ecologisch advies beschikbaar.


