Stichting Duurzaamheidsvallei
p/a Joh. Vermeerstraat 9 | 5062 LS Oisterwijk
e-mail adres: info@duurzaamheidsvallei.nl
www.duurzaamheidsvallei.nl
telefoon 06 1004 1801

Nieuwsbrief 01-2017
Van het bestuur

De Duurzaamheidsvallei is zijn vijfde jaar ingegaan. Er is veel gebeurd. We hebben niet stilgezeten.
Een fraaie website. Gevraagd en ongevraagd hebben we veel adviezen kunnen geven. Met regelmaat
zijn de handen uit de mouwen gegaan en letterlijk en figuurlijk de hand aan de schop veel werk
verzet. De jaarlijkse natuurwerkdagen geven een impuls aan het gebied. Ook voor 2017 zijn de
ambities in beeld.
In deze Nieuwsbrief kijken we even terug maar zeker ook voor uit.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, suggesties of opmerkingen hebben, wij zijn
daar zeer blij mee. Richt ze aan info@duurzaamheidsvallei.nl.
Veel leesplezier.

Afsluiting Deltaplan voor het Landschap

Streekhuis Het Groene Woud heeft het project Deltaplan voor het Landschap officieel
overgedragen aan Stichting Duurzaamheidsvallei. Het project startte in 2007 en had als
doel om de relatie tussen stad en land te versterken in het pilotgebied MoerenburgHeukelom-Koningshoeven. De pilot is succesvol afgerond, maar de activiteiten voor
versterking van natuur en landschap worden voortgezet. De officiële overdracht vond
plaats op vrijdag 11 november bij Café Mie Pieters in Heukelom.
Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven is één van de vier pilotgebieden die destijds door
de toenmalige Ministeries van LNV en VROM zijn geselecteerd en mede geﬁnancierd voor
Deltaplan voor het Landschap. Doelstelling was om een werkwijze te ontwikkelen waarbij
naast een versterking van de agrarische structuur meer landschapselementen zouden
worden aangelegd, het landschap meer zou worden ontsloten en er een nieuw ﬁnancierings systeem
zou komen dat gericht is op een grotere bijdrage uit particuliere middelen. Daarnaast werd het door
een betere financiering voor agrariërs aantrekkelijker om aanleg en onderhoud als taak in hun
duurzame bedrijfsvoering op te nemen.

Groene handdruk voor Henk de Kort

De overdracht gebeurde met een feestelijk tintje op 11 november
2016. Zo’n 80 genodigden waren aanwezig. Tijdens een wandeling
door het gebied was er aandacht voor de natuurwaarde, de fraaie
hangbrug en de gerealiseerde landschapselementen.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd de
overeenkomst getekend door Ger van den Oetelaar, voorzitter van
de Stuurgroep Deltaplan en Henk Hoppenbrouwers, voorzitter van
de Duurzaamheidsvallei.
Een bijzonder moment was het aanbieden van de Groene
Handdruk, (een waardering van Het Groene Woud) aan bestuurslid
Henk de Kort voor zijn tomeloze inzet.
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Bestuurlijke uitbreiding

De duurzaamheidsvallei heeft in haar
beleid
de
volgende
werkgebieden
gedefinieerd: landschappelijke inrichting,
educatie,
duurzaamheid,
economie,
ecologie, cultureel erfgoed, recreatie en
toerisme. In het bestuur zijn in principe al
deze plaatsen ingevuld behalve de
educatie. Wij kijken uit naar een
bestuurslid die het onderdeel educatie /
onderwijs op zich wil nemen. Wij willen
graag
ook
vrouwelijke
kandidaten
verzoeken om te reageren. Juist dames met creativiteit, een doe-mentaliteit of een professional die
raakvlakken ziet met de onderwerpen van de duurzaamheidsvallei en het niet erg vindt om te
werken met echte mannen.
Tijdsbeslag van de functie is moeilijk te duiden, veelal wordt dat bepaald door de activiteiten die het
bestuurslid zelf inplant. Wel is er een vergaderrooster. In principe de laatste maandag van de maand
met uitzondering van de maand juli.
Interesse: mailtje aan de voorzitter Henk Hoppenbrouwers henk@outlook.com

Natuurwerkdag 2017 is op 4 november 2017

Elke eerste zaterdag van november
vindt
de
Natuurwerkdag
plaats. Jong en oud kunnen die dag
werken aan het behoud en herstel
van natuur en landschap. Het
is eigenlijk een opknapbeurt van het
landschap
Wat kun je zoal doen op de
Natuurwerkdag?
In de Duurzaamheidsvallei gaat het
vooral om de aanplant. Daarnaast
zijn
er
verschillende
werkzaamheden.
De
meeste
activiteiten bestaan uit kleinschalig
onderhoudswerk: snoeien, zagen,
hooien, schoonmaken van poelen
en paden, het knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen, maken van takkenrillen en verwijderen
van riet.
Activiteiten voor kinderen
Ook kinderen zijn zeer welkom op de Natuurwerkdag. We zijn momenteel met de voorbereiding
bezig om de kinderactiviteiten goed in beeld te brengen.
Nationale initiatiefnemer Is LandschappenNL
website
http://www.natuurwerkdag.nl
Voor informatie over de Natuurwerkdag in de Duurzaamheidsvallei kijkt u op:
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/stroomgebied-van-de-voorste-stroom
Voor ons is een aandachtspunt dat op deze landelijke dag veel initiatieven in onze directe omgeving
op dezelfde dag plaats vinden. Voor wat betreft de vrijwilligers zitten alle initiatiefnemers in dezelfde
vijver te vissen. Door activiteiten op elkaar af te stemmen kunnen de vrijwilligers een betere gerichte
keuze maken en is er geen onderlinge “concurrentie”.
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Plannen voor 2017

De ambities van het bestuur zijn opgenomen in een vijf jarenplan. Voor 2017 zijn de volgende
activiteiten opgenomen:
 3 informatiebijeenkomsten. De eerste is gepland op 25 april a.s. en zal gaan over het
onderhoud van landschapselementen.
 Aandacht voor het cultureel erfgoed in de Duurzaamheidsvallei.
 Herbestemming van gronden
 Diverse activiteiten zoals de Natuurwerkdag, dag van de duurzaamheid en educatie,
wandelingen onder begeleiding door het gebied.

Projecten

In 2017 zullen 2 projecten herkenbaar zijn in de Duurzaamheidsvallei:
 Kasteel Durendaal: dit project is gestart en zal naar waarschijnlijkheid eind 2017 afgerond
kunnen worden
 De volmolen: dit project zal in 2017 worden voorbereid en in 2018 worden opgestart.
Beide projecten accentueren de waarde van het cultureel erfgoed in de Duurzaamheidsvallei.
Nadere informatie: info@duurzaamheidsvallei.nl

Parkeerterrein Hoevenseweg – Sparrendreef

In de Duurzaamheidsvallei constateerden wij veel overlast door wild parkeren. Het landbouwverkeer
kon op sommige plaatsen bijna niet meer rijden en kans op schade was groot.
De Duurzaamheidsvallei heeft in eigen beheer en in samenwerking met grondeigenaren een
parkeerterrein ontwikkeld en aangelegd.

Dit parkeerterrein is op 11 november 2016 officieel in gebruik genomen. Het blijkt in de praktijk in
een grote behoefte te voorzien. Een bijkomend nadelig effect is dat er geconstateerd is dat er drugs
wordden gedeald. Hierover is contact geweest met gemeente en politie. Er zal streng worden
gecontroleerd en handhavend worden opgetreden.
Tips en signaleringen: info@duurzaamheidsvallei.nl
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