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Start  keukentafelgesprekken     
  
Afgelopen  maand  zijn  de  eerste  keukentafel-‐
gesprekken  gevoerd  met  vier  agrariërs.  Voor  alle  
vier  de  bedrijven  wordt  in  het  kader  van  het  
Deltaplan  voor  het  Landschap  een  bedrijfsland-‐
schapsplan  gemaakt.  Na  de  evaluatie  van  deze  
testgesprekken  volgen  keukentafelgesprekken  
met  andere  grondeigenaren.    
  
Peter  van  Rijsingen  (ZLTO)  en  Emiel  Rijken  
(Brabants  Landschap)  voerden  samen  de  eerste  

  dat  we  over  
hebben  gehouden  aan  deze  eerste  gesprekken  is  

denken  positief  mee  over  de  mogelijkheden  voor  
de  inpassing  van  landschapselementen.  Aan  de  
andere  kant  kijken  we  ook  heel  goed  naar  het  
bedrijfsplan  en  de  gewenste  ontwikkelingen  van  
het  bedrijf.  Zo  zal  met  het  opstellen  van  de  
bedrijfsplannen  ook  gekeken  worden  naar  de  
mogelijkheden  voor  grondruil  of  toevoeging  van  
grond  uit  de  Deltaplan-‐grondpot.  Grond  uit  deze  
pot  zal  deels  ingezet  worden  voor  de  aanleg  van  
landschapselementen  en  deels  voor  de  
bedrijfsvoering  van  het  bedrijf  om  hiermee  de  

  

Interesse?  
Heeft  u  ook  grond  in  het  projectgebied  van  het  
Deltaplan  voor  het  Landschap,  Moerenburg-‐
Heukelom  en  heeft  u  interesse  in  een  gesprek  om  
te  komen  tot  een  bedrijfslandschapsplan?  Meldt  u  
zich  vast  aan  bij  Lotte  Fleskens  van  DLG,  tel.  013-‐
5950422  of  e-‐mail  l.fleskens@minlnv.nl.  Na  de  
evaluatie  van  de  eerste  vier  keukentafelgesprekken  
zal  met  u  een  afspraak  gemaakt  worden.  

  

  

  
  
Vruchtbare  meedenk-‐avond      
  
  Op  23  maart  jl.  vond  in  Café  Mie  Pieters  in  
Heukelom  de  meedenkavond  van  het  Deltaplan  
voor  het  Landschap  plaats.  Deze  bijeenkomst  was  
een  vervolg  op  de  publieksavond  die  22  oktober  
2009  gehouden  werd.  Circa  30  personen  waren  
aanwezig  en  deden  enthousiast  mee.  Het  
resultaat:  een  concreet  aantal  punten  waar  de  
projectorganisatie  mee  aan  de  slag  kan.  

Kees  Margry,  
aftrap  door  projectleider  Nellie  Raedts  zijn  de  
aanwezigen  bij  een  van  de  vier  groepen  gaan  
zitten:  agrariërs,  andere  ondernemers,  buitenlui  en  
stedelingen.  De  mensen  in  de  groepen  kregen  de  
opdracht  zich  te  verplaatsen  in  de  leefwereld  van  
deze  personen.  Vervolgens  moesten  ze  drie  vragen  
beantwoorden:  1)  wat  zijn  onze  belangrijkste  
wensen  en  belangen  in  het  gebied  Moerenburg-‐
Heukelom  en  omgeving  Trappistenklooster,  2)  hoe  
kunnen  we  via  het  Deltaplan  hier  een  bijdrage  aan  
leveren  en  3)  op  welke  manier  willen  we  hierover  

flappen  papier  
groepen  konden  reageren,  door  aan  te  geven  of  ze  
het  er  wel  of  niet  mee  eens  waren.  Ook  konden  ze  
nog  aanvullingen  doen  of  concrete  ideeën  

goed  beeld  van  de  discuss
Margry.  
waren:  loslopende  honden,  openheid  van  het  

  



Vraag  &  aanbod  
De  meedenkavond  is  één  van  de  methoden  die  
ingezet  wordt  om  een  beeld  te  krijgen  van  de  vraag  
(behoeften  van  grondeigenaren,  ondernemers  en  
bewoners  projectgebied  en  omliggende  dorpen  en  
stad)  en  het  aanbod  (wat  kunnen  de  
grondeigenaren  bieden  en  wat  kunnen  de  
stedelingen  en   buitenlui   bijdragen).  Een  van  de  
gesignaleerde  discussiepunten,  het  uitlaten  van  
honden,  maakt  dit  duidelijk.  De  inwoners  van  
Tilburg  hebben  behoeften  aan  ruimte  om  hun  
honden  lekker  vrij  te  laten  rennen.  Ze  zien  
Moerenburg  als  een  perfect  gebied  hiervoor.  De  
agrariërs  hebben  echter  moeite  met  loslopende  
honden  op  hu
Neospora,  die  in  de  uitwerpselen  van  een  hond  kan  
zitten.  Een  parasiet  die  kan  leiden  tot  sterfte  van  
ongeboren  kalveren.      

Projectleider  
de  resultaten  van  de  bijeenkomst.  Het  geeft  al  een  
redelijk  inzicht  in  de  behoeften  en  bijdragen  van  
bewoners  en  grondeigenaren.  Het  is  de  uitdaging  
om  in  vervolgstappen  een  goede  match  te  maken  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Plan  van  aanpak  definitief  

Het  plan  van  aanpak  voor  het  Deltaplan  voor  het  
Landschap  is  klaar  en  met  een  subsidieverzoek  
ingediend  bij  het  ministerie  van  VROM.  U  vindt  het  
plan  op  de  website  
www.hetgroenewoud.com/deltaplan  onder  
downloads.  
  

  

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.  Dit  door  aanleg  en  
herstel  van  landschapselementen  en  het  verbeteren  van  de  
ontsluiting  met  wandel-‐  en  fietspaden.  Bovendien  krijgen  
agrariërs  meer  kans  om  aanleg  en  onderhoud  van  het  
landschap  op  te  nemen  in  hun  duurzame  bedrijfsvoering  als  
een  vanzelfsprekende  taak  dankzij  een  betere  financiering.  Het  
Deltaplan  betekent  dus  meer  perspectief  voor  agrarische  
bedrijven  en  meer  garantie  voor  een  mooi  afwisselend  
landschap.  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  
  
  
  

  

  
  

  


