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Nieuw bedrijfslandschapsplan 
versterkt bedrijfsstructuur en 
landschap 

Melkveehouder Kees van Puijenbroek sloot begin 
december een Deltacontract op basis van een 
bedrijfslandschapsplan af. Hiermee kon hij zes 
hectaren grond, die in eigendom van BBL waren 
en in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen, 
kopen en toevoegen aan zijn bedrijf. Een win-win 
voor het veehouderijbedrijf en voor het 
landschap. 

De zes hectaren grond wordt door Kees van 
Puijenbroek omgevormd naar natuur. Daarnaast is 
de afspraak dat Van Puijenbroek op zijn eigen 
gronden ook natuurmaatregelen neemt. Zo wordt 
er een kikkerpoel gegraven, wordt een deel  van 
het wandelpad het ‘Heukelommetje over zijn 
gronden gerealiseerd en wordt een bloemenrand 
met knotwilgen aangelegd achter ’t Heukeloms 
Hoefke.  

 

Kees van Puijenbroek is tevreden met het contract. 
“Ik vind het heel belangrijk dat we met deze 
afspraken twee doelen aan elkaar verbinden. Het 
maatschappelijke doel om de veehouderij de 
extensiveren en de burger meer te betrekken bij 
het buitengebied en daarnaast het versterken van 
ons bedrijf door de toevoeging van grond. Het jong 
vee kan de weg oversteken van onze huiskavel 
naar deze gronden, dus ligt mooi dichtbij. Ook het 
feit dat de afspraken met het Deltaplan voor 30 
jaar zijn, is voor ons van belang. En daarnaast is het 
ook zo dat bijvoorbeeld de kikkerpoel op een plek 
ligt die voor de teelt van maïs slecht was en nu met 
de vergoeding hiervoor vrijwel evenveel oplevert.”  

 

 

 

Toeslagrechten 
Ook het Deltaplan is blij met het resultaat: meer 
landschapselementen, extensief beheer van 
voormalige agrarische gronden in de EHS en een 
recreatieve ontsluiting van het landschap. Ook 
voor andere agrarische ondernemers biedt het 
Deltaplan perspectief. Van Puijenbroek: “Zeker in 
het kader van de Toeslagrechten vanuit het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zou ik 
collega’s aanraden in te gaan op de mogelijkheden 
van het Deltaplan. In de toekomst moet iedereen 
namelijk iets aan landschapsbeheer gaan doen. En 
dan is een mooie combinatie met het Deltaplan te 
maken.” 

Bermen Moerenburg 

Vanuit het Deltaplan Moerenburg-Heukelom-
Koningshoeven is het afgelopen jaar het idee 
ontstaan om de gemeentelijke bermen in 
Moerenburg in te planten met bomen en 
struweel. Zo kunnen er naast de bedrijfsland-
schapsplannen ook op een andere manier meer 
landschappelijke elementen gerealiseerd worden 
in het gebied. Samen met de gemeente Tilburg is 
een plan gemaakt voor de inrichting van de 
bermen. Dit zal begin 2013 met de aanliggende 
eigenaren worden besproken. De bedoeling is 
komend voorjaar de bermen in te planten. 

Landschapsgroep in wording 

Op 26 oktober jl. vond een bijeenkomst plaats met 
diverse gebiedspartijen uit Moerenburg. 
Onderwerp van gesprek was of en op welke wijze 
te komen tot een netwerkorganisatie in het 
gebied die het beheer en onderhoud van het 
landschap coördineert, uitvoert en/of faciliteert.  
Het idee dat naar voren kwam is een lokale 
Landschapsgroep  Moerenburg-Heukelom-
Koningshoeven die het beheer en onderhoud van 
het landschap in dit gebied uitvoert  en 
functioneert onder toezicht van ANV Kempenland.  
Begin 2013 zal over dit idee verder gesproken 
worden tussen ANV Kempenland, Werkgroep 
Behoud Moerenburg, Groen Boer en Doen, 
Brabants Landschap en de organisatie van het 
Deltaplan voor het Landschap. 
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