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17 mei opening Heukelommetje 

 
Noteer vast in uw agenda: vrijdag 17 mei opening 
Heukelommetje. Dit ommetje is vanuit het 
Deltaplan voor het Landschap i.s.m. agrarische 
ondernemers en Brabants Landschap 
gerealiseerd. Een nieuwe, houten brug over de 
Voorste Stroom is opgenomen in het ommetje. 
Tijdens de opening zal speciale aandacht worden 
geschonken aan het feit dat juist door de 
samenwerking tussen agrariërs en het Deltaplan 
voor het Landschap het mogelijk is dit soort 
initiatieven te realiseren. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Eén loket in pilotgebied 

Met het Deltaplan voor het Landschap werken we 
in Het Groene Woud aan een gezonde stad-land 
relatie. In het plan is naast ruimte voor verfraai-
ing van het landschap en toerisme en recreatie 
veel aandacht voor het behoud van toekomstpers-
pectief voor agrarische ondernemers. Agrariërs 
krijgen met het Deltaplan de kans om de aanleg 
en het onderhoud van het landschap op te nemen 
in hun duurzame bedrijfsvoering. Dat geeft ze 
meer perspectief en draagt bij aan het behoud en 
de versterking van het afwisselende landschap. 
Voor het pilotgebied Moerenburg-Heukelom-
Koningshoeve is één loket ingesteld om de 
communicatie te vergemakkelijken. 
 
Het Deltaplan voor het Landschap is gestart als 
pilot in het gebied Moerenburg-Heukelom-
Koningshoeve. In de periode 2009-2011 zijn in dit 
pilotgebied producten en initiatieven ontwikkeld 
die het landschap aantrekkelijker maken voor 
bewoners en bezoekers en de bedrijfsvoering van 
agrariërs versterken.  
 
 

 
 
 
 
 
 
In de jaren 2012-2014 worden in het pilotgebied de 
ontwikkelde initiatieven doorontwikkeld. Ger van 
den Oetelaar, voorzitter Stuurgroep Deltaplan voor 
het Landschap, is optimistisch gestemd over de 
vooruitzichten van 2013: “Ik verwacht dat we dit 
jaar enkele nieuwe bedrijfslandschapsplannen af 
kunnen sluiten en het landschap weer flink kunnen 
verfraaien. Ook gaan we het Heukelommetje 
openen; een mooie wandelroute over boerenland 
en langs de Voorste Stroom.” 
 
Bedrijfslandschapsplannen 
Voor de agrarische ondernemers in het gebied 
wordt vanuit het Deltaplan van het Landschap 
gewerkt met bedrijfslandschapsplannen. Een 
bedrijfslandschapsplan biedt een grondeigenaar de 
mogelijkheid om op vrijwillige basis zijn of haar rol 
als landschapsbeheerder optimaal in te passen in 
de bedrijfsvoering. Om een bijdrage te leveren aan 
de versterking van de relatie tussen de stad en het 
platteland. Er is daarvoor een extra vergoeding 
en/of extra grond. Ook niet-agrarische 
grondeigenaren kunnen gebruik maken van de 
regelingen uit het Deltaplan. 
 
Eén loket 
Binnen het pilotgebied Moerenburg-Heukelom-
Koningshoeve wordt gewerkt met één loket voor 
ideeën, wensen of vragen t.a.v. het Deltaplan voor 
het Landschap. Dit loket wordt ingevuld door DLG 
in de persoon van Ralph Akkermans, tel. 06-
52335621, e-mail r.m.j.akkermans@dlg.nl. 
 

Resultaten bedrijfslandschapsplannen 
 
De eerste maanden van 2013 zijn er in het kader 
van afgesloten bedrijfslandschapsplannen op 
diverse plaatsen in het pilotgebied plant-
activiteiten geweest (of deze staan nog gepland). 
Bijvoorbeeld de aanleg van een houtsingel van 
650 m² langs de N65 door Mari Vissers. Ook Kees 
van Puijenbroek is actief met de aanleg van 
landschapselementen, zoals de aanplant van 
1.600 m² singelbeplanting, 2.700 m² bloemrijke 
rand, 12 knotbomen en een amfibieënpoel en de 
realisatie van een wandelpad over boerenland. 
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