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Zeer  druk  bezochte  publieksavond     
  
125  mensen  bezochten  donderdagavond  22  
oktober  de  publieksavond  van  het  Deltaplan  voor  
het  Landschap  in  de  Druiventros  in  Berkel-‐
Enschot.  De  aanwezigen  werden  duidelijk  
geprikkeld  door  de  boodschap  van  het  Deltaplan:  
aantrekkelijke  vergoedingen  voor  
grondeigenaren,  gedurende  30  jaar  lang  en  dit  op  
geheel  vrijwillige  basis.  Ruim  de  helft  van  de  
aanwezigen  gaf  dan  ook  aan  geïnteresseerd  te  zijn  
in  het  vervolg  van  het  project.  
  
Ger  van  den  Oetelaar,  voorzitter  van  de  stuurgroep  
van  het  Deltaplan  voor  het  Landschap  is  laaiend  

project.  Zoveel  mensen  hadden  we  niet  verwacht  
en  zeker  niet  dat  ze  ook  nog  zo  geïnteresseerd  
zouden  zijn.  Maar  het  is  natuurlijk  ook  een  heel  
aantrekkelijk  verhaal  wat  we  te  vertellen  hebben.  
Naast  de  bestaande  vergoedingen  voor  
landschapsbeheer  is  voor  het  pilotgebied  
Moerenburg-‐Heukelom  in  de  gemeenten  Tilburg  
en  Oisterwijk  veel  geld  beschikbaar  voor  aanleg,  
onderhoud,  beheer  en  recreatieve  ontsluiting  van  
landschapselementen.  Het  plan  wordt  ingevuld  
samen  met  de  bewoners  van  het  gebied  en  geheel  
op  vrijwillige  basis.  Belangrijk  is  ook  dat  we  voor  
een  periode  van  30  jaar  een  vergoeding  kunnen  
bieden.  En  dit  is  zeker  geen  fooi!  En  dit  op  basis  
van  een  zakelijke  contract,  dus  ook  al  wijzigen  de  
plannen  van  de  overheid  dan  blijft  de  afspraak  
tussen  het  Deltaplan  en  de  grondeigenaar  

  

  

  

  

  

  

Inspirerende  voorbeelden  
Na  de  centrale  start  van  de  publieksavond  werden  
de  aanwezigen  verdeeld  over  drie  subgroepen:  
Moerenburg,  Hoog-‐Heukelom  en  Laag-‐Heukelom.  
In  elke  groep  werden  twee  inspirerende  
voorbeelden  besproken.  Projectleider  Nellie  

d  als  
een  katalysator.  Bijvoorbeeld  Kees  Fonken,  die  
samen  met  de  gemeente  Tilburg  tot  een  plan  is  
gekomen  om  landschaps-‐  en  natuurelementen  aan  
te  leggen  en  het  bedrijfsoppervlakte  te  vergroten.  
Hij  had  de  volle  aandacht  toen  hij  zei  dat  zijn  
bedrijf  er  b
presentatie  van  de  voorbeelden  gingen  de  
bezoekers  zelf  aan  de  slag.  Er  werd  volop  
gediscussieerd  over  de  mogelijke  invullingen  van  
het  landschap  en  de  kansen  die  het  Deltaplan  
biedt.  Voor-‐  en  tegenstanders  probeerden  elkaar  
te  overtuigen.  

 
 
Vervolg  

het  begin  van  een  intensief  traject.  De  komende  
weken  gaan  we  ervoor  zorgen  dat  al  degenen  die  
vragen  ingediend  hebben  tijdens  de  bijeenkomst  
antwoord  krijgen.  Ook  gaan  we  aan  de  slag  met  het  
opzetten  van  een  grondbank  en  
grondarrangementen.  Als  projectteam  hebben  we  
ook  een  instrumentenkoffer  ontwikkeld.  Dit  jaar  
nog  gaan  we  in  gesprekken  met  leden  van  de  
agrarische  klankbordgroep  deze  koffer  testen  en  
kijken  of  we  met  behulp  hiervan  kunnen  komen  tot  
individuele  landschapsplannen  en  afspraken  over  
vergoedingen.  In  januari  zullen  we  in  navolging  van  
deze  publieksavond  vervolgbijeenkomsten  
organiseren.  Geïnteresseerden  kunnen  zich  

informatie  over  het  deltaplan  
www.hetgroenewoud.com/deltaplan.  
  



Eigen  websitedeel  voor  Deltaplan  

Het  Deltaplan  voor  het  Landschap  heeft  nu  ook  een  
eigen  website.  Onder  de  website  van  Het  Groene  

f
gecreëerd  met  algemene  informatie,  publicaties,  
nieuws,  etc.  Het  adres  is  
www.hetgroenewoud.com/deltaplan.  

  
Ger  van  den  Oetelaar  genomineerd  
voor  Gouden  Mispel      
  
  Op  15  december  a.s.  reikt  de  Vereniging  
Nederlands  Cultuurlandschap  voor  de  vierde  keer  
de  Gouden  Mispels  uit.  Ger  van  den  Oetelaar,  
wethouder  van  de  gemeente  Boxtel  en  kartrekker  
van  Het  Groene  Woud,  is  één  van  de  
genomineerden  voor  deze  nationale,  prestigieuze  
prijs.  De  trofee  wordt  sinds  2006  jaarlijks  
uitgereikt  aan  organisaties  of  personen  die  een  
uitzonderlijke  of  essentiële  bijdrage  hebben  
geleverd  aan  de  bescherming  of  ontwikkeling  van  
het  cultuurlandschap  in  Nederland.  

Erik  van  Gelderen  van  de  Vereniging  Nederlands  

genomineerd  voor  De  Gouden  Mispel  2009  omdat  
hij  op  de  eerste  plaats  handhavend  durft  op  te  
treden  tegen  het  gemarchandeer  met  streekeigen  
gebouwd  erfgoed.  En  omdat  hij  zich  met  hart  ben  
ziel  inzet  voor  het  behoud  van  het  landschap  van  

uitreiking  van  de  Gouden  Mispels  aan  de  drie  
winnaars  vindt  plaats  op  dinsdag  15  december  in  
Jachtslot  Mookerheide  in  Molenhoek.      

Kartrekker  
Naast  zijn  wethouderschap  in  Boxtel  is  Ger  van  den  
Oetelaar  al  jaren  een  van  de  kartrekkers  van  Het  
Groene  Woud.  Tot  juni  van  dit  jaar  was  hij  
voorzitter  van  het  Innovatieplatform  Het  Groene  
Woud;  de  organisatie  die  is  opgegaan  in  de  
Streekraad  Het  Groene  Woud.  Vanaf  dat  moment  
is  Van  den  Oetelaar  een  van  de  leden  van  het  
dagelijks  bestuur  van  de  Streekraad.  Daarnaast  is  
hij  initiatiefnemer  en  voorzitter  van  de  
Streekrekening  Het  Groene  Woud.  Het  financiële  
concept  waarmee  geld  bijeen  wordt  gebracht  voor  
de  subsidiering  van  projecten  die  Het  Groene  
Woud  versterken.  De  succesvolle  Streekrekening  is  
er  de  oorzaak  van  dat  Het  Groene  Woud  
aangewezen  is  als  proefgebied  voor  de  LNV-‐pilot  
voor  de  financiering  van  het  landschap.    
  
  

Ger  van  den  Oetelaar  is  voorzitter  van  de  
Stuurgroep  van  dit  zogenaamde  Deltaplan  voor  het  
Landschap.    
  
De  prijs  
De  Gouden  Mispel  is  in  2006  door  de  Vereniging  
Nederlands  Cultuurlandschap  in  het  leven  
geroepen  en  wordt  elk  jaar  speciaal  vervaardigd  
door  kunstenaar  Frans  van  Hintum.  De  mispel  
(Mespilus  germanica)  is  als  symbool  gekozen  
omdat  ze  zich  alleen  spontaan  vestigt  in  
eeuwenoude  houtwallen,  heggen  en  andere  
landschapselementen.  De  mispel  zit  vol  vitamine  C  
en  is  familie  van  de  appel  en  peer.  Ze  moeten  in  
oktober  of  november  na  een  nachtvorst  geplukt  
worden  en  met  de  bovenkant  naar  onderen  twee  
tot  drie  weken  bewaard  worden  op  een  koele  
plaats.  De  vrucht  wordt  beurs  waarbij  de  kleur  via  
een  fermentatieproces  verandert  van  groen/wit  
naar  donkerbruin  en  de  smaak  zoet  weeïg  proeft.  
Voor  sommigen  is  de  mispel  dan  pas  een  lekkernij.  

feite  op  een  lekkernij.  
  

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  
  

  


