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Enthousiaste  reacties  tijdens  
Biodiversiteitsfietstocht  
  
Op  tweede  Pinksterdag  verzorgde  het  Deltaplan  
voor  het  Landschap  op  vier  verschillende  plaatsen  
op  de  route  van  de  Biodiversiteitsfietstocht  een  
presentatie.  Dit  vond  plaats  tijdens  de  Tilburgse  
Week  van  de  Biodiversiteit.  In  de  buurt  van  
melkveebedrijf  Fonken  aan  de  Broekstraat  stond  
een  grote  fotolijst.  Veel  fietsers  maakten  van  de  
gelegenheid  gebruik  zich  te  laten  fotograferen  in  het  
landsch
vinden  op  de  website  van  het  Deltaplan  voor  het  
Landschap,  www.onsgroenewoud.nl.    
  
Projectleider  Deltaplan  voor  het  Landschap  Nellie  

  bewoners  
van  Tilburg  en  omliggende  dorpen  regelmatig  iets  
horen  van  het  Deltaplan  voor  het  Landschap.  Dit  
project  kent  als  werkgebied  Moerenburg-‐Heukelom  
en  het  gebied  rond  het  Trappisten-‐klooster.  De  
biodiversiteitsfietstocht  liep  dwars  door  het  
projectgebied.  Daarom  hebben  we  ons  aangesloten  
bij  de  organisatie  van  de  fietstocht  en  hebben  we  ons  

  

Positieve  reacties  
Vooral  ouders  met  kinderen  waren  enthousiast  om  
op  de  foto  te  gaan.  De  reacties  op  het  Deltaplan  

wij  wonen  hier  in  de  buurt  en  vinden  het  geweldig  

gebied  juist  aantrekkelijk  en  doet  me  denken  aan  

mooi?  Ik  vind  van  niet.  Maar  het  is  wel  leuk  dat  er  van  

  van  de  familie  
Fonken  stonden,  die  met  de  open  dag  ontzettend  
veel  publiek  trok,  hadden  we  enerzijds  concurrentie,  
maar  anderzijds  ook  aanloop.    Niet  iedereen  wilde  op  
de  foto.  Een  praatje  over  Deltaplan  voor  het  
Landschap  levert  natuurlijk  ook  bekendheid     

    

  

  
 

  

  

  
  
Nieuwe  website  Deltaplan  
 
Voorafgaand  aan  het  Pinksterweekend  is  de  nieuwe  
website  van  het  Deltaplan  voor  het  Landschap  live  
gegaan:  www.onsgroenewoud.nl.  Een  belangrijk  
onderdeel  van  het  Deltaplan  is  de  versterking  van  de  
relatie  tussen  de  stad  en  het  platteland.  Via  de  
website  kunnen  bewoners  zich  aanmelden  als  
ambassadeur  van  het  gebied.  In  eerste  instantie  
worden  de  ambassadeurs  op  de  hoogte  gehouden  
van  de  ontwikkelingen  van  het  Deltaplan  voor  het  
Landschap  en  van  de  ontwikkelingen  in  het  gebied.  
Ook  komen  ze  in  aanraking  met  andere  mensen  die  
dit  gebied  ook  omarmen  en  het  ook  belangrijk  vinden  
dat  het  nog  aantrekkelijker  wordt.  In  de  tweede  helft  
van  dit  jaar  wordt  een  compleet  
ambassadeursprogramma  opgezet,  gevolgd  door  een  
loyalty-‐programma  begin  2011.  Ook  ambassadeur  
worden?  Ga  naar    www.onsgroenewoud.nl.    
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Meedenkavonden  Routes  en  
Landschap  &  cultuurhistorie  
  
Op  18  en  20  mei  jl.    vonden  meedenkavonden  plaats  
voor  Routes  en  Landschap  &  Cultuurhistorie.  
Betrokken  burgers,  gebiedskenners  en  
grondeigenaren  gingen  enthousiast  aan  de  slag  met  

  

Kleine  groepen,  5  tot  10  personen,    gingen  op  de  
meedenkavonden  aan  de  slag.  Hun  taak  was  ideeën  
aan  te  dragen  op  basis  van  eigen  gebiedskennis.  Deze  
ideeën  worden  vervolgens  nog  wat  verder  uitgewerkt  
en  besproken  met  agrarische  en  andere  
grondeigenaren.  Vervolgens  worden  in  het  najaar  van  
zoveel  mogelijk  bewoners  van  het  gebied  en  van  
omliggende  stadswijken  en  dorpskernen  de  mening  
gevraagd  over  de  voorstellen.  
  
De  groep  landschap  &  cultuurhistorie  verdiepte  zich  
op  18  mei  in  de  historie  van  het  landschap  van  
Moerenburg,  Heukelom  en  het  gebied  rond  het  
Trappistenklooster.  Algemene  uitkomst  van  de  sessie  
is  dat  de  omgeving  van  Moerenburg,  Heukelom  en  de  
Koningshoeve  een  prachtig  gebied  is  met  een  sterke  
karakteristiek  die  behouden  moet  blijven  voor  de  
toekomst.  Ook  gaven  de  deelnemers  aan  dat  het  een  
gebied  is  waar  veel  kansen  liggen  om  op  korte  termijn  
een  kwalitatieve  opwaardering  te  geven  aan  dit  
landschap.    
  
Het  gebied  heeft  een  rijke  cultuurhistorie  waaruit  
inspiratie  kan  worden  gehaald  voor  de  inrichting.    
De  deelnemers  gaven  aan  dat  de  kansen  in  het  
gebied  voor  het  oprapen  liggen,  maar  dat  
hiervoor  wel  het  gesprek  aangegaan  moet  worden  
met  de  agrariërs  en  particuliere  bewoners  in  
het  gebied.  De  inwoners  staan  te  popelen  om  iets  
moois  te  ontwikkelen  in  het  gebied,  maar  dan  moet  
de  uitvoering  ook  snel  opgepakt  worden.  Ze  willen  
Moerenburg-‐Heukelom  graag  meer  bekendheid  
geven  en  inzetten  op  een  betere  bereikbaarheid  om  
dit  te  bewerkstelligen.  
  

  
  
  

De  tweede  groep  ging  aan  de  slag  met  wandel-‐,  fiets-‐  
en  ruiterroutes  en  leverde  ideeën  voor  mogelijke  
wandelroutes,  ommetjes,  ruiterroutes,  fietspaden,  
e.d.  Zij  hebben  heel  goed  naar  het  gebied  gekeken  en  
aangegeven  waar  eventueel  paden  kunnen  komen  en  
waar  juist  niet.    

  

De  resultaten  van  beide  sessies  zijn  vervat  in  
verslagen  die  rijkelijk  gevuld  zijn  met  beeldmateriaal.  
Deze  zijn  op  te  vragen  via  Marjon  Grakist  van  DLG  
(m.grakist@minlnv.nl).        

  
Beschikking  VROM  definitief     
  
25  mei  is  vanuit  het  ministerie  van  VROM  het  bericht  
gekomen  dat  de  beschikking  voor  de  bijdrage  aan  het  

-‐  definitief  rond  is.    Dit  is  op  
twee  dagen  na  een  jaar  nadat  minister  Cramer  een  
cheque  overhandigde  aan  voorzitter  Ger  van  den  
Oetelaar  ter  hoogte  van  hetzelfde  bedrag.    

bericht.  Dit  betekent  dat  ons  plan  van  aanpak  
goedgekeurd  is  en  dat  we  nu  extra  armslag  hebben  
om  de  investeringen  te  doen  in  Moerenburg  en  
Heukelom,  conform  de  doelstellingen  van  het  

  

  

Deltaplan  voor  het  Landschap  
Het  Deltaplan  voor  het  Landschap  heeft  als  doel  het  gebied  
Moerenburg     Heukelom  landschappelijk  nog  aantrekkelijker  
te  maken  voor  bewoners  en  bezoekers.  De  financiering  wordt  
ontwikkeld  vanuit  het  Streekfonds  van  Streekrekening  Het  
Groene  Woud.    
Het  Deltaplan  is  door  de  Vereniging  Nederlands  
Cultuurlandschap  ontwikkeld.  Het  Rijk  (ministerie  van  LNV)  
heeft  vier  voorbeeldgebieden  gekozen.  Nationaal  Landschap  
Het  Groene  Woud  is  één  van  die  voorbeeld-‐gebieden,  waarbij  
Moerenburg-‐Heukelom  het  pilotgebied  is.    

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 
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