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Inrichtingsgroep aan de slag 

Sinds enige tijd is de inrichtingsgroep binnen het 
Deltaplan voor het Landschap aan de slag met 
praktische vragen en oplossingen in het 
pilotgebied Moerenburg-Heukelom-
Koningshoeve. Zo zijn plannen ontwikkeld voor 
een kleine kavelruil en is de groep in gesprek over 
ecologisch beheer van wegbermen. 

De Stuurgroep Deltaplan voor het Landschap heeft 
enkele kavels in het pilotgebied aangekocht en op 
basis hiervan is door de inrichtingsgroep een eerste 
voorstel gemaakt voor een kleine kavelruil binnen 
het pilotgebied. Het voorstel wordt besproken met 
de grondeigenaren die het betreft. Als de kavelruil 
doorgaat zal een aantal eigenaren extra grond bij 
hun bedrijf krijgen, waarvan een deel aangeplant 
wordt met landschapselementen. Hiermee kan ook 
een ommetje gerealiseerd worden.  

 

Voorbeeld van ecologisch bermbeheer in 
Moerenburg. 

Aantrekkelijke wegbermen 
Ook de wegbermen leveren een belangrijk aandeel 
aan een visueel aantrekkelijk en ecologisch meer 
waardevol landschap. Op een aantal plaatsen kan 
struweel of een boom worden aangeplant. 
Ecologisch bermbeheer krijgt vorm door bermen te 
verschralen door bijvoorbeeld de vruchtbare 
bovenlaag af te graven of door maaisel geheel af te 
voeren. Zo krijgen bloemen en andere 
aantrekkelijke planten een kans te gaan groeien in 
plaats van alleen gras en brandnetels. Daarom is de 
inrichtingsgroep samen met de Werkgroep Behoud 
Moerenburg met de gemeente Tilburg in overleg 
op welke wijze de wegbermen beheerd kunnen 
worden.  

 

 
 
De gemeente Tilburg is nu bezig met het opstellen 
van een bermbeheerplan en de bedoeling is dat de 
plannen voor ecologisch bermbeheer in het 
pilotgebied opgenomen worden in het beheerplan 
van de gemeente. 

Heeft u ook praktische ideeën die bijdragen aan de 
doelstellingen van het Deltaplan voor het 
Landschap om het landschap in Moerenburg-
Heukelom-Koningshoeve te versterken? Neem dan 
contact op met Ralph Akkermans van DLG, lid van 
de inrichtingsgroep (T 06-52335621). 

 
Nieuwe contacten dankzij Streekfeest 

Het Deltaplan voor het Landschap was uiteraard 
ook present op het Streekfeest Het Groene Woud 
in Heukelom op zondag 13 mei jl. In de stand 
werden onder meer de ontwikkelde bedrijfs-
landschapsplannen gepresenteerd. Ook meldden 
zich diverse mensen die als particulier of bedrijf 
grond hebben in het pilotgebied en interesse 
hadden in de plannen van het Deltaplan. 
 
Maartje Moll, DLG: “Het was een succesvolle dag 
voor het Deltaplan. De hele dag door hadden we 
aanloop en verschillende mensen toonden 
interesse in de mogelijkheden die het Deltaplan 
biedt. We hadden deze dag ook de beschikking 
over onze nieuwe folders en deze vonden - in 
combinatie met het zakje bloemzaadjes wat we 
eraan geniet hadden - gretig aftrek.” De folder 
‘Werk mee aan het landschap van Moerenburg-
Heukelom-Koningshoeve’ is te downloaden via 
www.hetgroenewoud.com/deltaplan onder 
‘Downloads’. 
 

 
 
 

http://www.hetgroenewoud.com/deltaplan


Feest van de vrijwilligers 
Dré van Hal, voorzitter van de buurtraad 
Heukelom, was samen met Ernst Jonkers, Jeff 
Denissen en Margriet Schipper verantwoordelijk 
voor de organisatie van het Streekfeest: “Het 
Streekfeest was een écht feest van de vrijwilligers. 
Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers hebben 
we deze dag kunnen organiseren. Bij manege De 
Gulle Ruif in Heukelom hadden we een 
aantrekkelijk festivalterrein ingericht met 50 
stands. Ook de nieuwe stand van Het Groene 
Woud werd deze dag gepresenteerd. Naast het 
Deltaplan, waren er presentaties van onder meer 
producenten van streekproducten, van 
verenigingen, Natuurmonumenten, Brabants 
Landschap en ZLTO. We schatten dat er zo’n 3.000 
bezoekers zijn geweest en hiermee zijn we dik 
tevreden!” 

 
Samenwerking Deltaplan en Tilburg 

De ontwikkeling van Landschapspark Moerenburg 
gaat gelijk op met uitvoering van de pilot voor het 
Deltaplan voor het Landschap in Moerenburg-
Heukelom-Koningshoeve. De gemeente Tilburg is 
trekker van het Landschapspark en een van de 
partners in het Deltaplan. Om de doelstellingen 
van zowel het Landschapspark als het Deltaplan 
te bereiken, wordt nauw met elkaar 
samengewerkt. Met de stap dat beheer van groen 
op gemeentelijke eigendommen in Moerenburg 
door boeren en particulieren uitgevoerd gaat 
worden, wordt een nieuwe mijlpaal bereikt. Ook 
met de landschappelijke inpassing van de 
Burgemeester Bechtweg en het opnieuw leven 
inblazen van het Natuurontdekpad draagt Tilburg 
bij aan de doelstellingen van het Deltaplan. 
 
Het landschapspark kent drie belangrijke peilers: 
het open houden van het landschap, de 
ontwikkeling van 20 hectare nieuwe natuur en het 
realiseren van beekdalherstel rondom de Voorste 
Stroom en als derde het ontwikkelen van aan 
aantal extra recreatieve voorzieningen aan de 
stadszijde. Paul van Hoesel, werkzaam bij de 
gemeente Tilburg, was gebiedsmanager van het 
Landschapspark Moerenburg: “Mede door het 
Deltaplan is de mindset van de boeren gewijzigd. 
Twee prominent aanwezige melkveehouders en 
enkele hobbyboeren zorgen ervoor dat het 
landschap open blijft en dat er koeien in de wei 
blijven grazen. Met de professionele boeren zijn 
vanuit het Deltaplan contracten gesloten zodat de 
afspraken over aanplant, beheer en onderhoud van 
landschapselementen op hun grond ook zijn 
vastgelegd voor de toekomst.  
 
 
 

De boeren ontvangen hiervoor gedurende 30 jaar 
een vergoeding. Nieuw is nu dat we met boeren en 
actieve burgers uit de stad afspraken gaan maken 
over het beheer van het groen op de gemeentelijke 
eigendommen.” 
 
Inpassing Burgemeester Bechtweg 
De Burgemeester Bechtweg is de verbindingsweg 
tussen Berkel-Enschot en Tilburg en loopt voor een 
deel dwars door het pilotgebied Moerenburg-
Heukelom-Koningshoeve. Het noordoostelijke deel 
(dat niet in het pilotgebied ligt) wordt dit jaar 
verbreed en landschappelijk ingepast, het deel in 
het pilotgebied wordt in 2013 aangepakt. Paul van 
Hoesel: “De verbrede weg wordt ingepast in het 
landschap door de aanplant van bomen en van 
struweel en door de aanleg van enkele poelen.  
Ook komen er langs de weg ruiter- en 
wandelpaden. Dit alles wordt gerealiseerd in een 
strook van gemiddeld 25 meter breed langs de 
Burgemeester Bechtweg. Ook hiermee zorgen we 
voor een deel van de invulling van de missie van 
het Deltaplan: versterking van het landschap en 
van de recreatieve ontsluiting.” 
 

 
 
Adoptie Natuurontdekpad 
In Moerenburg loopt een Natuurontdekpad. 
Destijds een initiatief van het Natuurmuseum 
Brabant en IVN Consulentschap Brabant. Vanuit de 
stad kun je via het ontdekpad Moerenburg 
intrekken om allerlei aspecten van de natuur, 
cultuur en het landschap te ontdekken. Op 12 
punten staat interessante informatie te lezen en 
aan het pad zijn speelse opdrachten gekoppeld.  
Paul van Hoesel: “De afgelopen jaren is niet meer 
naar het natuurontdekpad omgekeken en dit is erg 
jammer, omdat het een mooie, fysieke stad-
plattelandverbinding vormt. Hier komt nu 
verandering in. Het Midden-Brabant College 
afdeling Economie en Groen heeft namelijk het 
Natuurontdekpad geadopteerd. Zij gaan het pad 
weer nieuw leven in blazen en onderhouden. Een 
mooie vorm van burgerparticipatie; ook een 
belangrijk doel van het Deltaplan!” 
 
Deltaplan voor het Landschap, DLG, Nellie Raedts 
(projectleider), Prof. Cobbenhagenlaan 125, 5037 DB 
Tilburg, tel.: 013-5950595, e-mail: p.h.t.raedts@dlg.nl. 

 


