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Deltaplan  pakt  door  na  pilotfase  

Aanleg  van  landschapselementen  en  recreatieve  
paden.  Daar  gaat  het  de  komende  jaren  om  in  het  
project  Deltaplan  voor  het  Landschap.  Op  1  
oktober  2011  is  de  pilotfase  van  het  Deltaplan  
voor  het  Landschap  afgesloten  met  een  
verantwoording  aan  het  ministerie  van  EL&I.  De  
ontwikkelfase  is  hiermee  grotendeels  afgerond.  
Voor  de  periode  hierna  heeft  de  Stuurgroep  
Deltaplan  voor  het  Landschap  een  plan  van  
aanpak  opgesteld  dat  richting  geeft  aan  de  te  
ondernemen  activiteiten  en  de  te  behalen  
resultaten.  Het  betreft  de  periode  2012  t/m  2014  
en  het  vervolg  tot  2039.  

het  Deltaplan  voor  het  Landschap  heeft  het  
karakter  van  een  programma  met  vier  te  
onderscheiden  deelprojecten,  ieder  met  een  eigen  
aanpak  en  financiering,  maar  wel  intensief  met  
elkaar  verbonden.  Het  programma  loopt  tot  januari  
2015.  Daarna  resteert  de  zorg  voor  beheer  en  
onderhoud  van  de  landschapselementen  en  de  
recreatieve  paden  die  in  de  periode  tot  2015  zijn  
gerealiseerd  en  waarvoor  het  beheer  contractueel  

  

  

Die  vier  deelprojecten  in  de  periode  2012     2015  
hebben  als  doel:  1.  Toepassen  van  de  werkwijze  
van  het  Deltaplan  in  geheel  Het  Groene  Woud.  2.  
Voortgaande  inrichting  van  het  pilotgebied  
Moerenburg-‐Heukelom.  3.  Oprichten  van  een  
netwerkorganisatie  voor  het  beheer  en  onderhoud  
van  het  landschap  in  het  pilotgebied  Moerenburg-‐
Heukelom.  4.  Private  geldbronnen  aanboren  om  
voldoende  budget  te  hebben  voor  het  beheer  van  
het  landschap  (tot  2039).  

  

  
  
Actief  in  Moerenburg,  passief  in  Het  Groene  
Woud  
Ger  van  den  Oetelaar,  voorzitter  Stuurgroep  

prioriteit  is  het  dat  we  de  doelen  voor  landschaps-‐
aanleg  in  Moerenburg-‐Heukelom  halen.  Hier  
blijven  we  actief  op  inzetten.  Tegelijkertijd  gaan  we  
de  ontwikkelde  Deltaplan-‐aanpak  uitrollen  over  
het  gehele  Groene  Woud.  Iedere  grondeigenaar    
  agrarisch  of  niet-‐agrarisch     kan  zich  melden,  
maar  we  gaan  niet  actief  op  stap.  Voor  hen  geldt  
dezelfde  regeling  als  voor  de  grondeigenaren  in  het  
pilotgebied  Moerenburg-‐Heukelom.  Ze  kunnen  
Deltacontracten  met  ons  afsluiten  voor  een  
periode  van  30  jaar  voor  de  aanleg  en  het  beheer  
van  landschapselementen.    
  

  

Om  voor  een  extra  vergoeding  bovenop  de  
vergoeding  uit  het  Groen  Blauw  Stimuleringskader  
in  aanmerking  te  komen,  moeten  de  
grondeigenaren  ook  extra  activiteiten  op  het  
gebied  van  de  verbinding  tussen  de  steden  en  Het  

  

Voortgang  inrichting  pilotgebied  

Akkermans  van  de  Dienst  Landelijk  Gebied  het  
eerste  aanspreekpunt  voor  de  
inrichtingsactiviteiten  vanuit  het  Deltaplan  voor  
het  Landschap.  Net  zoals  voorgaande  jaren  gebeurt  
dit  in  samenwerking  met  de  gemeenten  Tilburg  en  
Oisterwijk,  Brabants  Landschap,  ZLTO  en  
Waterschap  De  Dommel.  Samen  met  
grondeigenaren  wordt  aan  de  keukentafel  
besproken  welke  mogelijkheden  er  op  hun  
gronden  zijn.  Met  gemeenten  bespreken  we  de  
inrichting  van  de  wegbermen.  Verder  gaan  we  
gronden  kopen,  verkopen  en  ruilen.  Alles  op  

  

  



Netwerkorganisatie  
De  organisatie  en  de  uitvoering  van  het  land-‐
schapsbeheer  gaat  in  de  toekomst  steeds  meer  
gebeuren  door  enthousiaste  vrijwilligers.  Burgers  
uit  het  gebied  en  uit  de  omliggende  woonkernen,  

Voor  het  pilotgebied  Moerenburg-‐Heukelom  is  het  
voornemen  om  een  zogenaamde  netwerk-‐
organisatie  op  te  zetten  voor  het  beheer  en  
onderhoud  van  het  landschap  en  de  recreatieve  
paden  in  het  gebied.  Kenmerk  van  een  netwerk-‐
organisatie  is,  dat  alle  organisaties,  individuen,  
bedrijven,  overheden  die  een  rol  hebben  in  beheer  
en  onderhoud,  hun  werkzaamheden  op  elkaar  
afstemmen  en  gaan  samenwerken.  Ieder  behoudt  
de  eigen  verantwoordelijkheid,  eigen  aanpak,  
doelen,  etc.    

  

Eind  2011  is  de  werkgroep  voor  het  eerst  bij  elkaar  
geweest.  Bedoeling  is  om  voor  de  zomer  opnieuw  
bij  elkaar  te  komen  om  tot  concrete  afspraken  te  
komen.  Het  overleg  moet  in  2012  leiden  tot  een  
ondertekende  intentieovereenkomst  met  alle  
betrokken  partners  (maatschappelijke  
groeperingen,  gemeenten,  waterschap,  etc.).  
Brabants  landschap  gaat  de  coördinatie  van  het  
netwerk  op  zich  te  nemen.  Deze  organisatie  draagt  
dan  de  verantwoordelijkheid  voor  het  bijhouden  
van  de  werkzaamheden,  het  beheer  van  materiaal  
en  materieel  en  de  inzet  daarvan.  En  heel  
belangrijk,  is  het  eerste  aanspreekpunt  voor  
grondeigenaren  die  met  vragen  zitten  over  het  
beheer,  de  regelingen  en  over  de  langlopende  
Delta-‐overeenkomsten.  

  
  

  

  

  

  

Deltaplan  present  op  Streekfeest    
800  jaar  Oisterwijk  

Op  13  mei  vindt  in  Heukelom  het  Streekfeest  
Oisterwijk  800  plaats.  Dit  evenement  is  zowel  een  
voortzetting  van,  maar  tevens  een  geheel  nieuwe  
invulling  van  het  streekfestival  dat  afgelopen  
jaren  onder  meer  in  Liempde  en  in  Tilburg  is  
gehouden.  Het  Streekfeest-‐nieuwe  stijl  richt  zich  
met  name  op  een  presentatie  van  economische  en  
culturele  activiteiten  zoals  die  in  Oisterwijk,  
Moergestel  en  Heukelom  worden  ontplooid.  
Vanwege  de  grote  betrokkenheid  van  het  
Deltaplan  bij  het  gebied  Heukelom,  presenteert  
het  Deltaplan  voor  het  Landschap  zich  deze  dag  
ook  op  het  Streekfeest.  
  
Het  nieuwe  Streekfeest  wordt  gehouden  op  het  
terrein  van  Manege  De  Gulle  Ruif.  Het  programma  
is  een  voor  een  breed  publiek  interessante  mix  van  
cultuur  en  economische  activiteiten  die  passen  
binnen  de  filosofie  van  Het  Groene  Woud.  Zo  zijn  

Heukelom  en  zijn  er  optredens  van  gevarieerde  
gezelschappen  uit  Oisterwijk,  Moergestel,  
Heukelom  en  Tilburg.  De  opzet  is  zo  dat  de  

van  hun  eigen  woonplaats  naar  het  Streekfeest  in  

bijvoorbeeld  presentaties  van  bedrijven  en  
culturele  optredens.    
  
Plantgoed  voor  het  landschap  
Het  Deltaplan  voor  het  Landschap  presenteert  zich  
op  het  Streekfeest  met  informatie  voor  
grondeigenaren  over  de  mogelijkheden  die  het  
Deltaplan  voor  hen  biedt.  Er  zullen  aan  de  
bezoekers  van  de  stand  kleinigheidjes  uitgereikt  
worden,  die  ervoor  zorgen  dat  het  landschap  in  
Heukelom  en  omgeving  op  een  natuurlijke  manier  
verder  aangekleed  wordt.  
    

  
  
De  organisatie  van  het  streekfeest  bij  de  Gulle  Ruif  
in  Heukelom  is  in  handen  van  (vlnr)  Ernst  Jonkers,  
Dré  van  Hal,  Jeff  Denissen  en  Jos  Pijnenburg.  



Oplevering  Landschapspark  
Moerenburg      

De  gemeente  Tilburg  is  nauw  betrokken  bij  het  
Deltaplan  voor  het  Landschap.  Een  van  de  
projecten  die  vanuit  de  gemeente  afgelopen  jaren  
getrokken  is,  is  het  landschapspark  Moerenburg  
dat  tijdens  een  besloten  bijeenkomst  op  10  mei  
a.s.  opgeleverd  wordt.  Dit  project  heeft  mede  
bijgedragen  aan  het  behalen  van  de  
doelstellingen  van  het  Deltaplan.    

Paul  van  Hoesel  van  de  gemeente  Tilburg  is  trots  

een  mooie  mix  geworden  van  natuuraanleg,  
cultuur,  stimulering  van  ondernemerschap,  
bedrijfsversterking  en  de  creatie  van  een  
informatiepunt.  En  terwijl  het  tien  jaar  geleden  

  
  

  

Nadat  begin  21e  eeuw  bekend  werd  dat  er  niet  
gebouwd  ging  worden  in  Moerenburg  is  in  2002  
gestart  met  het  project.  Met  name  de  laatste  drie  
jaar  zijn  veel  resultaten  geboekt.  Paul  van  Hoesel:  

gebiedsontwikkelingsprocessen.  Je  werkt  met  veel  
partijen  samen.  Alles  op  elkaar  afstemmen,  
voldoende  draagvlak  creëren  en  partijen  motiveren  
kost  veel  tijd.  Maar  het  resultaat  mag  er  zijn!  Er  is  
nu  zelfs  een  gebied  toegankelijk  van  7,5  hectare  
groot  met  een  helofytenpark  en  Huize  
Moerenburg,  dat  eerst  een  besloten,  privaat  
gebied  was.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ook  de  ondernemers  in  het  gebied  hebben  kunnen  
uitbreiden  om  hun  bedrijf  toekomstbestendig  te  
maken,  maar  tegelijkertijd  hebben  we  wel  gezorgd  
voor  een  prima  landschappelijke  inpassing.  Ook  op  
recreatief  gebied  zijn  leuke  resultaten  behaald,  
zoals  de  realisatie  van  een  informatiepunt,  de  
aanleg  van  het  wandelroutenetwerk  en  de  
ontwikkeling  van  een  B&B  met  theehuis.  En  
uiteraard  is  de  natuurontwikkeling  gerealiseerd:  20  
hectare  nieuwe  natuur  rondom  de  Voorste  

  
  

  

  

Deltaplan  voor  het  Landschap,  Dienst  Landelijk  Gebied,  
Mevrouw  N.  Raedts  (projectleider),  Prof.  
Cobbenhagenlaan  125,  5037  DB  Tilburg,  tel.:  013-‐
5950595,  e-‐mail:  p.h.t.raedts@minlnv.nl.  

  

  


