dE WEDERKEER VAN HET PASTORALE LANDSCHAP

het Wilhelminapark

nieuwe perspectieven voor het noord-brabantse zandlandschap
HET WILHELMINAPARK

de herenboerderij

het plan in lagen

VISIE WILHELMINAPARK

De Herenboerderij is een lerend bedrijf dat de deuren openzet en innovatie omarmt. De leden en de boer staan open
voor nieuwe inzichten. Zo ook voor de inzichten, die in samenspraak met MTD landschapsarchitecten zijn ontwikkeld met
betrekking tot de ruimtelijke component van het landschap van het Wilhelminapark. Zij zijn samen te vatten in een aantal
strategische doelen:

het versterken van de eigen identiteit van het gebied; van de continuïteit van de
ontwikkelingsgeschiedenis

Met de landschappelijke visie voor het Wilhelminapark wordt ingezet op ‘de toekomst van het verleden’; wordt ingezet op het
introduceren van de historische kaarten van het plangebied en haar omgeving van rond 1950 als inspiratiebron voor een

nieuwe tijdslaag.

Het betreft het herstel van de continuïteit van de landschapschappelijke ontwikkeling en dan bepaald door het nieuwe
programma van de Herenboeren; door het programma van een circulair en gemengd agrarisch bedrijf. Het betreft
het weer introduceren van een schaalverkleining van het landschap en met name van de houtwallen met een
meerwaarde voor mens en dier.

Het betreft de wederkeer van het pastorale landschap.

het zichtbaar en beleefbaar maken van het Herenboerenconcept

Met de ruimtelijke visie wordt ook ingezet op het zichtbaar en beleefbaar maken van het concept van de Herenboeren op het
Wilhelminapark. Hierbij staan een aantal kernwaarden van het concept centraal.
In eerste instantie het proces van het teelten, het oogsten, het verzamelen van de verschillende voedselproducten
en vervolgens het verdelen onder de leden. En in tweede instantie het gemengde en circulaire karakter van
de agrarische bedrijfsvoering, waarbij groenbemesting en wisselteelten een rol spelen, maar ook het voedsel voor de
dieren op de Herenboerderij geproduceerd wordt en de mest van de dieren weer een rol speelt bij het op peil houden van de
vruchtbaarheid van de grond.
De opnieuw geïntroduceerde houtwallen spelen hierbij ook een belangrijke rol.

DE POLEN

BEPLANTINGSSTRUCTUUR

grondgebruik

padenstructuur

het versterken van de verbindingen tussen de stad en het Wilhelminapark; tussen de kernen van
Boxtel en Vught en het landgoed

Met de landschappelijke visie de Wederkeer van het pastorale landschap wordt tenslotte ingezet op het beter verbinden
van de stad en het buitengebied; van de kernen van Boxtel en Vught en het Wilhelminapark. Hierbij speelt
de bereikbaarheid van het landgoed en de routing over het landgoed een centrale rol. Deze routes en de
rondwandeling zijn op hun beurt direct gerelateerd aan de belangrijkste landschappelijke structuur- en
beplantingselementen van het landgoed. Zij zijn gericht op het beleefbaar maken van het circulaire en gemengde karakter
van de bedrijfsvoering van de Herenboerderij en het landschap en de natuurwaarden van het Wilhelminapark.

waterstructuur

Al jaren ben ik de rentmeester van het Wilhelminapark. Toen de
Heer Marggraff nog eigenaar was van het landgoed hebben wij vooral
ingezet op natuurontwikkeling. De percelen die in agrarisch gebruik
waren werden voornamelijk gebruikt voor het verbouwen van maïs
en wintertarwe, de overige percelen dienden als weidegronden. Als
rentmeester verpacht ik gronden graag voor een langere periode,
zodat er niet te veel verandert.
Na het overlijden van de Heer Marggraff is het Wilhelminapark in het
bezit gekomen van de Marggraff Stichting. Samen met deze stichting
heb ik er steeds naar gestreefd het Wilhelminapark zo veel mogelijk te
behouden zoals het was.
Sinds de komst van de Herenboeren op het landgoed, begint er
toch het één en ander te veranderen. Zo wil de coöperatie graag
de historische houtwallen terugbrengen. Dit betekent dat de
percelen verkleind worden. Ik heb er gemengde gevoelens bij; ik
snap dat het een positief effect heeft op de bodem, de biodiversiteit
en de productie van de Herenboeren. Maar wat gebeurt er als de
Herenboeren het land niet meer pachten? Kan ik dan wel een nieuwe
pachter vinden die graag boert in een kleinschaliger landschap? Zo zit
ik nog met veel vragen en onzekerheden. Maar ik weet ook dat het
tijd voor verandering is. Wellicht ontstaan er nieuwe kansen en biedt
het een nieuwe toekomst voor het Wilhelminapark.

“Met de stichting Marggraff
heb ik er steeds naar
gestreefd het Wilhelminapark
zoveel mogelijk te behouden
als het was. ”

johan
rentmeester

