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Van het bestuur.

Nieuwsbrief

De Duurzaamheidsvallei maakt interessante ontwikkelingen door. Bij Het Groene Woud, maar ook bij
de gemeenten zijn we een serieuze gesprekspartner en vandaar uit kunnen we met hun
medewerking de nodige impulsen geven voor “ons” gebied. Graag laten wij jullie delen in onze
informatie. Mochten er naar aanleiding van de onderwerpen in deze Nieuwsbrief vragen zijn weet
ons dan te vinden! Graag helpen we je verder.
Het bestuur.

1. project plantenNu via de Duurzaamheidsvallei

Afgelopen jaren zijn er, binnen het project Deltaplan voor het Landschap, veel nieuwe
natuurstroken, landschapselementen en wandelpaden aangelegd in het gebied MoerenburgHeukelom-Koningshoeven. Graag wil Het Groene Woud in samenwerking met de Duurzaamheidsvallei ook de aanleg van landschapselementen op boeren- en particuliere erven stimuleren.
Daarom is het erfbeplantingsproject PlantenNu opgestart in het gebied Moerenburg-HeukelomKoningshoeven.
Wat is het doel?
Met het project PlantenNu wordt in eerste instantie het landschap, en zo de directe leefomgeving van bewoners van Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven, versterkt. Daarnaast is het
stimuleren van de biodiversiteit een belangrijk doel van het project. De nieuwe landschapselementen zijn de toekomstige broed- en verblijfplaatsen van diverse vogels, insecten en kleine
zoogdieren.

Wat is er mogelijk?
Binnen het project PlantenNu kunnen geïnteresseerden, samen met een specialist, bekijken wat
de mogelijkheden zijn voor de aanleg van nieuwe landschapselementen op en rondom hun erf.
Er is subsidie beschikbaar voor ondermeer fruitbomen, knotbomen, laanbomen, hagen en
houtsingels. Deelname aan het project is kosteloos!
Dus woont u in het gebied Moerenburg-Heukelom-Koningshoeve
aanleggen meld u dan snel aan!

en wilt u erfbeplanting

Deelnemen?
Aanmelden kan bij Koen van Hout (06-22 22 41 46 of koen@projectbureauorbis.nl).
Belangrijkste voorwaarde om deel te kunnen nemen aan PlantenNu Het Groene Woud is dat de
aan te planten locatie in het gebied Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven ligt.

2. 4 informatieborden worden spoedig geplaatst bij de wandelroute

De wandelroute van Huize Moerenburg is ongeveer 14 kilometer Uiteraard moet de route goed
te vinden zijn en heldere informatie geven. Samen met Het groene Woud zijn zeer fraaie borden
geplaatst, die nuttige informatie geven.
Startpunten
De route van Tilburg naar Oisterwijk start bij de J.P. Coenstraat ter hoogte van de brug over het
Wilhelminakanaal. Deze route is gemarkeerd met roze palen. In Oisterwijk start de wandelroute
ter hoogte van de Stroomdalpad-brug over de Voorste Stroom ter hoogte van de Meidoornlaan.
Deze route is gemarkeerd met groene palen. De route kun je ook starten vanaf de Laag
Heukelomseweg in Heukelom. Tevens is er een startpunt in Berkel-Enschot, nabij de
Streepstraat. Naast de roze en groene palen, kun je tevens de op de kaart aangegeven
knooppunten volgen.

3. parkeerplaats wordt aangelegd

Het wild parkeren is iedereen een doorn in het oog. Zeer storend en veel overlast gaf het
parkeren bij de Hoevenseweg – Sparrendreef. In eigen beheer heeft de Duurzaamheidsvallei een
plan ontwikkeld en met diverse instanties besproken. Het doet ons deugd dat we de handen op
elkaar hebben gekregen en een goede parkeervoorziening kunnen realiseren met behoud van de
landschappelijke waarden en de natuurlijke omgeving. Naar alle waarschijnlijkheid komt zeer
binnenkort de definitieve goedkeuring. De parkeervoorziening zal daarna op korte termijn
worden gerealiseerd.

4. kasteel in wording

Cultureel erfgoed is een van de kenmerken van de duurzaamheidsvallei. In dat kader is het
project opgestart om de locatie waar kasteel Durendael heeft gestaan een nieuwe impuls te
geven. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld.
Dit is doorgenomen met de gemeente Oisterwijk. De gemeente staat er positief tegenover, maar
kan uiteraard zolang er nog geen concrete invulling is geen toezegging doen. Studenten van de
Helicon opleiding hebben intensief aan een project gewerkt waar modellen en ideeën over de
invulling zijn uitgewerkt. Hier zijn 2 ideeën uit geselecteerd waarmee wij verder willen gaan. We
kunnen dit plan niet realiseren zonder nadrukkelijke instemmening en medewerking van het
Waterschap. Er is inmiddels een positieve reactie van het Waterschap ontvangen. De
voorwaarden en uitgangspunten zijn verwoord. De start kan worden gemaakt. De directe
woonomgeving zal bij de uitwerking worden betrokken.

5. Knotwilgen horen in de Duurzaamheidsvallei

In maart zijn we weer flink in de weer geweest met het planten van knotwilgstaken. Staken zagen
en staken planten.

6. Planten ten behoeve van bijen en hommels

Het Groene woud is een project gestart ten voordele van bijen en hommels. Men denkt dan aan
locaties in het agrarisch gebied en stads- en dorpsranden. Er is € 10.000,00 beschikbaar voor 20
pakketten van € 500.00. deze pakketten bestaan uit bomen en struiken en deze zijn via een
voucher te bestellen. De Duurzaamheidsvallei wil graag met geïnteresseerden kijken naar de
plaatsen waar geplant kan worden en we gaan de eigenaren waar geplant gaat worden van
kennis voorzien voor aanplant en onderhoud. Graag geven wij de nodige informatie.

7. Wandeling 29 mei 2016

Onze jaarlijkse wandeling wordt dit jaar gehouden op 29 mei. Er zijn mooie routes uitgezet.
Tijdens de routes is er goede voorlichting en informatie.
De deelname kost: Volwassenen €.7,50, kinderen (<9jr.) € 3,50. Het programma is binnekort
digitaal beschikbaar.

