
In mei 2011 tekende agrariër Kees Fonken 
 uit Moerenburg het eerste Deltacontract.  

Op zijn terrein is onder meer een zone  
bloemrijk grasland aangelegd en er  

zijn knotwilgen geplant.
“Ik heb het contract ondertekend omdat natuur niet 

iets is voor vijf jaar, maar voor de lange termijn. 
Het idee om grond beschikbaar te stellen voor 

een project dat zich sterk maakt voor 
de natuur en er vervolgens zelf andere 

grond voor terug te krijgen, is goed. 
Er zijn heldere afspraken gemaakt 

over de openstelling van ons bedrijf en 
de vergoeding die we hiervoor ont-

vangen. Het Deltaplan stimuleert 
onder meer dat we schoolklassen 
ontvangen om zo de kloof tussen 
stad en platteland te verkleinen. 

Alle partijen worden beter van een 
bedrijfslandschapsplan.”

Contact

Bent u agrariër/grondeigenaar in het gebied 
Moerenburg-Heukelom-de Koningshoeve en wilt u 
meer informatie over het bedrijfslandschapsplan? 
Neem dan vrijblijvend contact op via:

Deltaplan voor het Landschap
Dienst Landelijk Gebied
Mevrouw N. Raedts (projectleider)
Prof. Cobbenhagenlaan 125
5037 DB  Tilburg
Tel: 06-52401327 
E-mail: p.h.t.raedts@minlnv.nl

Het bedrijfs-
landschapsplan

Aantrekkelijk voor alle  
agrariërs en particuliere 

grondeigenaren in 
Moerenburg-Heukelom- 

de Koningshoeve

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie 
Noord-Brabant, de gemeenten Tilburg en Oisterwijk, Waterschap De 
Dommel, Brabants Landschap en ZLTO.
De projectleiding is in handen van DLG en Streekhuis Het Groene 
Woud & De Meierij. In het projectteam zitten medewerkers van ZLTO, 
Brabants Landschap, gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel, 
gemeente Oisterwijk, een communicatiespecialist, een !nancierings-
specialist en een  kavelruilvertrouwenspersoon.



Waarom meedoen?

Het Deltaplan voor het Landschap wil een 
aantrekkelijk en bruisend landschap creëren voor 
zowel bewoners van het platteland als mensen uit 
de stad. Een landschap met aandacht voor natuur, 
cultuur en biodiversiteit, gewaardeerd door alle 
burgers die erin wonen en recreëren en een prima 
werkomgeving voor de in het gebied gevestigde 
agrariërs. Moerenburg-Heukelom-de Koningshoeve is 
aangewezen als pilotgebied voor dit project.

Een fraai landschap en een prettige leefomgeving 
kunnen en moeten samengaan met het behoud van 
toekomstperspectief voor agrarische ondernemers 
en andere grondeigenaren. Hiervoor is het 
bedrijfslandschapsplan ontwikkeld. 

Een bedrijfslandschapsplan biedt een grondeigenaar 
de mogelijkheid om zijn rol als landschapsbeheerder 
nu en in de toekomst optimaal in te passen in 
de bedrijfsvoering. Met de ontwikkeling van een 
bedrijfslandschapsplan levert een agrariër een 
bijdrage aan de versterking van de relatie tussen de 
stad en het platteland. Tevens is het een invulling van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Methode

Een bedrijfslandschapsplan komt tot stand door  
vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen.  
De vraag naar landschapselementen en recreatieve 
paden moet passen in de bedrijfsvoering van de 
agrariërs en in balans zijn met de ruimte en de grond 
van agrariërs en andere grondeigenaren. 

Vertegenwoordigers van Brabants Landschap 
en de ZTLO brengen samen met de agrariër de 
mogelijkheden tot uitbreiding van de bedrijfsgrond 
met natuur- en landschapselementen in kaart. Voor 
de aanleg en het onderhoud van deze elementen is 
een vergoeding beschikbaar. Ook wordt binnen ieder 
bedrijfslandschapsplan gestreefd naar toevoeging van 
extra grond aan het bedrijf.

Resultaat

Een bedrijfslandschapsplan resulteert in  
een ondertekend Deltacontract, waarin  
exact is vastgelegd op welke wijze de 
betre"ende grondeigenaar een bijdrage  
levert aan de aanleg, het beheer en het 
onderhoud van landschapselementen op  
zijn (bedrijfs)perceel.

Een Deltacontract wordt bij voorkeur 
afgesloten over een periode van dertig jaar. 
Dit biedt zekerheid aan de grondeigenaar en 
zekerheid voor het landschap.

Een Deltacontract moet het landschap 
altijd versterken en aantrekkelijker maken, 
zodat inwoners van Tilburg, Oisterwijk 
en omliggende gemeenten het gebied 
Moerenburg-Heukelom-de Koningshoeve 
vaker gaan bezoeken.
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Ligging
Het projectgebied ligt tussen de bewonings-
kernen van de gemeenten Tilburg en Oister-
wijk. Het omvat de deelgebieden Moerenburg-
Heukelom-de Koningshoeve.


