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Opening Heukelommetje 
& toekomstig beheer 

Op 17 mei 2013 vond de officiële opening plaats van 
het Heukelommetje, een gloednieuw ommetje over 
boerenland in buurtschap Heukelom, tussen Oister-
wijk en Tilburg. Café Mie Pieters in Heukelom vormde 
de centrale locatie tijdens de opening, maar vormt 
ook het startpunt van het ommetje. Dré van Hal 
was vanuit de Vereniging Groen Boer en Doen nauw 
betrokken bij de realisatie van het ommetje. Ook in 
het beheer van het ommetje  gaat de vereniging een 
belangrijke rol spelen.

Met zo’n 100 bezoekers was de opening druk bezocht. 
De aanwezigen hebben het Heukelommetje samen 
gelopen, met een halt bij de brug die is aangelegd 
over de Voorste Stroom. Hier was gelegenheid om 
de meegekregen lunch te nuttigen, de opening van 
de brug bij te wonen en te genieten van het vendel-
zwaaien. Van het ommetje is een wandelboekje 
uitgegeven met informatie over natuur en cultuur in 
de omgeving van het Heukelommetje. Deze boekjes 
zijn onder meer verkrijgbaar bij Café Mie Pieters, 
startpunt van het ommetje. Het café was ook het 
centrale punt tijdens de opening en de eigenaren 
van Mie Pieters zijn erg blij met het gerealiseerde 
ommetje. “Er komen al veel mensen wandelen”, 
aldus de eigenaresse. “Het is erg leuk, we krijgen 
veel positieve reacties en het Heukelommetje trekt 
veel nieuwe mensen die we nog nooit in ons café 
hebben gezien.”
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Zelfde project, nieuwe uitstraling
U ontvangt deze nieuwsbrief in een nieuw jasje, namelijk dat van Het Groene Woud. Het gaat echter nog steeds 
om hetzelfde, bekende project Deltaplan voor het Landschap. Het Groene Woud richt haar communicatiestrategie 
sterk op communitybuilding: het creëren van draagvlak voor en betrokkenheid bij Het Groene Woud. Om Het 
Groene Woud zo sterk mogelijk neer te zetten worden zoveel mogelijk projecten uit Het Groene Woud onder dezelfde 
uitstraling gebracht. En uiteraard mag het Deltaplan voor het Landschap niet ontbreken bij de projecten die 
ondersteund worden door de algemene communicatie van Het Groene Woud.
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Beheer
De eigenaren van de grond waarover het Heukelom-
metje loopt, zijn zelf verantwoordelijk voor het 
beheer ervan, zoals op tijd maaien. De brug is in 
eigendom	overgedragen	aan	de	gemeente	Oisterwijk	
en is hiermee dus verantwoordelijk voor dit onder-
deel. Vereniging Groen Boer en Doen houdt toezicht 
op het Heukelommetje. Dré van Hal, secretaris van de 
Vereniging Groen Boer en Doen: “Het Heukelommetje 
is onderdeel geworden van het Wandelroutenetwerk 
Het Groene Woud. Daarom krijgen we via de sys-
tematiek van het onderhoud van dit netwerk een 
kleine vergoeding voor het beheer en onderhoud van 
de bewegwijzering en de informatiepanelen van het 
Heukelommetje.” 

Intentieovereenkomst Beheer 
In	het	gebied	Moerenburg-Heukelom	en	Koningshoeve	
worden door Deltaplan voor het Landschap, gemeenten 
en anderen, diverse groenelementen aangeplant. 
Dat zal vervolgens goed beheerd moeten worden. 
Tijdens de opening werd dan ook een intentieover-
eenkomst voor het beheer van het landschap in het 
gebied	Moerenburg	-	Heukelom	-	Koningshoeve	
ondertekend door Brabants Landschap, gemeenten 
Tilburg	en	Oisterwijk,	ANV	Kempenland,	Werkgroep	
Behoud Moerenburg, Vereniging Groen Boer en 
Doen en Stichting Schone Paden. Hiervoor wordt een 
samenwerkingsmodel uitgewerkt dat moet leiden tot 
regelmatige afstemming, een juiste werkverdeling en 
onderlinge steun. Iedere partij behoudt hierbij zijn 
eigen verantwoordelijkheden. Door deze samen-
werking worden de kwaliteit van het landschap, de 
landschapselementen en de recreatieve routes in het 
gebied - zoals het Heukelommetje - geborgd. 
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Kavelruil Heukelom 6

Onderdeel van de opening van het Heukelommetje 
was ook de ondertekening van een kavelruil. Met deze 
kavelruil komt er ruim 3 hectare landschapselementen 
en natuur bij, wordt de bedrijfsstructuur van drie 
agrarische bedrijven versterkt en komt er een nieuw 
wandelpad dat Oisterwijk met het nieuw geopende 
Heukelommetje verbindt. 

Kees	van	de	Pas	is	een	van	de	agrariërs	die	mee	deed	
met deze kavelruil en is tevreden over het resultaat. 
“Door de grondruil krijgen we nu een perceel dat 
direct	aan	de	weg	ligt”,	aldus	Kees	van	de	Pas.	“Daar	
zijn we erg blij mee. Uiteindelijk hebben we wel iets 
minder grond tot onze beschikking, omdat er ook een 
gedeelte als natuur ingericht moet worden, maar al 
met al ben ik goed te spreken over de kavelruil.”

Zelf aanplanten

Moerenburg-Heukelom-Koningshoeve en de directe 
omgeving worden mooier en mooier. Dat is te danken 
aan de intensieve samenwerking tussen het Deltaplan 
voor het Landschap-Het Groene Woud, Brabants 
Landschap en lokale organisaties zoals Werkgroep 
Behoud Moerenburg en Vereniging Groen Boer en 
Doen. Maar ook buurtbewoners, grondeigenaren, 
agrariërs en betrokken gemeenten dragen belangrijk 
bij. Heeft u een stukje grond in Moerenburg-Heukelom-
Koningshoeve? Dan kunt u hierop zelf bomen, struiken 
of struweel planten. Het Deltaplan voor het Landschap 
zorgt voor financiële ondersteuning en vakkundig 
ecologisch advies.

Karel	Voets,	werkzaam	bij	Brabants	Landschap,	
schets de werkwijze van het Deltaplan voor het Land-
schap.	“Als	inwoners	van	het	gebied	Moerenburg-
Heukelom-Koningshoeve	bij	ons	aankloppen	met	een	
idee voor aanplant van een deel van hun grond, dan 
geven wij van onze kant eerst een gratis advies. De 
aanplant moet namelijk ecologische en landschappelijk 
verantwoord zijn. Vervolgens gaan we in overleg met 
de eigenaar een plan opstellen voor de inrichting; 
eventueel in samenwerking met derden. Daarna 
bekijken	we	wat	de	financiële	bijdrage	is	van	het	
Deltaplan voor de aanplant. 
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De bijdrage is wel gekoppeld aan vastgestelde normen. 
Bij	aanplant	buiten	een	straal	van	150	meter	rond	
een particulier huis of buiten het bouwblok van een 
agrarisch bedrijf dan kunnen zowel de aanplant als 
de beheerkosten en mogelijke inkomstenderving of 
waardevermindering van de grond vergoed worden. 
De kosten voor aanleg en de eerste zes jaar beheer 
komen meestal uit het Groen Blauw Stimulerings-
kader;	de	volgende	24	jaar	beheerkosten	worden	
via het Deltaplan voor het Landschap betaald. 
Hiermee zorgt het Deltaplan voor een grote waarborg 
voor het lange termijn onderhoud en beheer van de 
aangeplante landschapselementen.”

Bedrijfslandschapsplan
Voor agrarische bedrijven werkt het Deltaplan 
voor het Landschap met een bedrijfslandschapsplan. 
Daarmee	kunnen	agrariërs	hun	rol	van	landschaps-
beheerder naadloos integreren in hun bedrijfsvoering. 
Zo’n	plan	komt	tot	stand	door	de	vraag	naar	
landschapselementen goed af te stemmen op het 
aanbod (de beschikbare ruimte en grond). 
Een bedrijfslandschapsplan resulteert in een 
Deltacontract voor dertig jaar. Daarin is precies 
vastgelegd hoe de grondeigenaar met zijn perceel 
zal	bijdragen	aan	het	landschap.	Agrariërs	die	op	
hun bedrijfsgrond natuur- en landschapselementen 
aanleggen en onderhouden, krijgen een vergoeding. 
Gestreefd wordt om tevens grond aan hun percelen 
toe	te	voegen.	In	geval	de	agrariër	een	bijdrage	levert	
aan de verbetering van de stad-plattelandrelatie, door 
bijvoorbeeld bezoekers te ontvangen op zijn bedrijf, 
wandelen toe te staan op eigen grond of een bankje 
te plaatsen, ontvangt hij een extra jaarlijks bedrag 
van het Deltaplan voor het Landschap.

Nieuwe folders
Tijdens de opening van het Heukelommetje zijn 
ook de nieuwe folders over het Deltaplan voor het 
Landschap uitgegeven. Mocht u graag een aantal van 
deze folders ontvangen stuur dan een berichtje naar 
streekhuis@hetgroenewoud.com.
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