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Jaarplan 2019
Gebaseerd op het meerjarenplan 2017- 2021
1. Cultureel erfgoed
Projectnummer 1
Kasteel Durendaal
Korte p rojectomschrij ving
Kasteel Durendaal is verdwenen. Er is een plan van aanpak voor het aanbrengen van een herinnering
aan het kasteel. Kunstzinnige vorm is het uitgangspunt waarin de kernwaarden van de
Duurzaamheidsvallei herkenbaar moeten zijn.
2017 heeft zich laten kenmerken door verkennen, inventariseren, draagvlak creëren en ontwerpen.
2018 is het jaar van de overheid, omwonenden, bedrijfsleven in de directe omgeving, waterschap,
het B-Team en VVV hebben hun instemming betuigd. Bestemmingsplan, Omgevingsvergunning en
fondsenwerving zijn nu aan de beurt. Het project gaat moeizamer dan was aangenomen.
Toezeggingen van en afspraken met de vorige wethouder staan na de collegewisseling onder druk.
Maar de wil om samen met ons te realiseren is bij het huidige college zeker aanwezig.
Planning
Start 2017 afronding 2019
Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, gemeente Oisterwijk, Waterschap de Dommel, B-Team Oisterwijk, VVV,
heemkundekring de kleine Meierij, bewoners uit de wijk, ondernemers bedrijvenpark
Moergesteleseweg.
Maatschappelijk effect
De locatie markeert de start, c.q. het eindpunt van de wandelroute Oisterwijk – Moerenburg. Blikt
tevens een knoop- en verbindingspunt naar het centrum van Oisterwijk te zijn. Daarnaast zal de
informatie leiden tot meer historisch besef en bewustwording met betrekking tot het verleden.
Contactgegevens
Carel Brands
secretaris@duurzaamheidsvallei.nl
06 1004 1801

Projectnummer 2
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De Volmolen Mie Piet ers
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Korte p rojectomschrij ving
In de omgeving van café Mie Pieters heeft in het verleden een volmolen gestaan. Volgens “oral
history” is één van de molenstenen bewaard onder de dorpel van de voordeur van het café. Een
werkgroep is bezig met de inventarisatie van bronnen om te bezien of in 2018 gestart kan worden
met het terugbrengen van de volmolen.
Planning
In 2017 inventarisatie, bij positieve bevindingen de start van het project in 2018.
Het is niet realistisch om de volmolen in oorspronkelijke staat terug te brengen. In welke vorm de
herinnering volmolen wordt teruggebracht (maquette, miniatuur of herdenkingspaneel met
informatie) wordt op dit moment bestudeerd.
In 2019 krijgt dit project zijn beslag.

Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, heemkundekring de kleine Meierij, gemeente Oisterwijk.
Maatschappelijk effect
Bewustwording voor de historie, verrijking van het landschap
Contactgegevens
Dré van Hal
Aivanhal49@gmail.com
06 11010934

Projectnummer 3
Inventarisatie van het cultureel erfgoed in de Duurzaamheidsvallei
Korte p rojectomschrij ving
 De archeologische inventarisatie is afgerond. Een 13-tal projecten is in beeld gebracht, deze
zullen worden gedocumenteerd en worden voorbereid op een plan van aanpak.
 De Duurzaamheidsvallei kent een groot verleden. Het is zeer zinvol gebleken om de historie in
beeld te brengen. Onder andere worden geïnventariseerd de projectnummers 1 en 2, maar
daarnaast zijn er 6 vuilnisbelten, de geschiedenis van de agrarische gemeenschap. Er is een start
gemaakt om oude geo-punten vast te leggen vanuit “De Russische Madam”. Het beruchte Arrest
4.13 (conflict met gemeente Tilburg) zal een rol spelen.
Planning
De inventarisatie is afgerond. Het uitvoeringsprogramma zal in 2019 worden vertaald in een plan van
aanpak en in 2019 -2021 in fases worden uitgevoerd
Betrokk en partijen
Werkgroep cultureel erfgoed, heemkundekring de kleine Meierij, gemeente Tilburg en gemeente
Oisterwijk.
Maatschappelijk effect
Informatie inventariseren en ontsluiten ten behoeve van educatie, voorlichting en Leisure.
Contactgegevens
Dré van Hal
06 11010934
Aivanhal49@gmail.com

2. Voorlichting en informatiebijeenkomsten
Projectnummer 4
Korte p rojectomschrij ving
Met bewonersbrieven, actuele informatie en overleggen worden mensen op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen. Naarmate het project vordert zal de informatie aan belanghebbenden en
betrokkenen intensiever worden.
Planning
Maart 2019
Betrokk en partijen
Bewoners, bedrijvenpark Moergestelseweg, gemeente, waterschap, Heemkundekring.
Maatschappelijk effect:
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Informatiebijeenkomst Herinnering aan kasteel Durendaal
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Vergroting draagvlak en acceptatie cultureel erfgoed.
Contactgegevens
Carel Brands
secretaris@duurzaamheidsvallei.nl
06 1004 1801

Projectnummer 5
Informatiebijeenkomst Duurzame energie
Korte p rojectomschrij ving
De Duurzaamheidsvallei heeft een project geïnitieerd om de daken bij de agrariërs te voorzien van
zonnepanelen. Dit project is samen met de energiecorporatie DEC uit Oisterwijk uitgerold. Tijdens de
informatiebijeenkomst wordt teruggekeken naar de aanloop, ervaringen en de conclusies.
Planning
Juni 2019
Betrokk en partijen
Agrariërs uit het gebied, gemeente Oisterwijk, DEC Oisterwijk, belanghebbenden.
Maatschappelijk effect
Wat zijn zaken die in vervolgprojecten moeten worden meegenomen, wat kunnen we beter doen?
Contactgegevens
Joost Schretlen
joost.schretlen@segon.nl

Projectnummer 6
Informatiebijeenkomst m.b.t. Benedictus
Korte p rojectomschrij ving
In samenwerking met en in opdracht van Het Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt het project
Benedictus ontwikkeld
Planning
Het project is gestart in 2018 en zal zijn beslag krijgen in 2021
Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, Het GOB en de grondeigenaren zoals Gemeente Tilburg, Gemeente Oisterwijk,
Brabants Landschap, Waterschap en particulier eigenaren.
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Maatschappelijk effect
Verbetering van de landschappelijke waarde van het gebied. Het geven van een duurzaamheidsimpuls.
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Contactgegevens
Henk de Kort
HJMdeKort@Hetnet.nl
Telefoon 06 112 525 33
Henk Hoppenbrouwers
Henk.hoppenbrouwers@outlook.com
Telefoon 06 365 685 63

Projectnummer 7
Voorlichtingsbijeenkomst voor men sen die in het verled en mee hebben geplant.
Korte p rojectomschrij ving
Al jaren hebben we projecten op de jaarlijkse natuurwerkdagen. We kunnen altijd rekenen op veel
vrijwilligers. Omdat we deze mensen niet alleen in willen zetten als het verlengstuk van onze handjes
gaan wij ze informeren over het hoe en waarom van onze visie rondom het planten, de keuze van het
plantmateriaal en het onderhoud van de landschapselementen.
Planning
maart 2019
Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, vrijwilligers
Maatschappelijk effect
Bewustwording met betrekking tot natuurwaarden en ontwikkeling landschappelijke inrichting
Contactgegevens
Henk Hoppenbrouwers
Henk.hoppenbrouwers@outlook.com
Telefoon 06 365 685 63

3. Overige kernactiviteiten van de Duurzaamheidsvallei.
Projectnummer 8
Zonnepanelen op agrarische daken. Fase 2 vervolg
Korte p rojectomschrij ving
In project 5 is opgenomen het project zonnepalen op de agrarische daken. Het project zelf is gestart
door de Duurzaamheidsvallei. Strategische partner is DEC Oisterwijk, de energiecorporatie. Beleid ligt
bij de Duurzaamheidsvallei en de uitvoering bij DEC. Inventarisatie is achter de rug. Deskundige
advisering is gedaan. De aanmeldingen zijn verwerkt en het project is in uitvoering. Met de
ervaringen en de evaluatie wordt de 2e fase ingezet: nieuwe daken en nieuwe “klanten”.
Planning
In oktober 2019 zal het project zijn afgerond.
Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, de agrariërs, Dec, betrokkenen en belanghebbenden, gemeente Oisterwijk en
Tilburg, ZLTO

Contactgegevens
Joost Schretlen
joost.schretlen@segon.nl
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Maatschappelijk effect
Reduceren van het energieverbruik en het inzetten van alternatieve bronnen.
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Projectnummer 9
Thematische activiteiten
Korte p rojectomschrij ving
Het organiseren van thematische activiteiten zoals de Landelijke Natuurwerkdag, de dag van de
duurzaamheid, de nationale boomfeestdag. We zullen een aantal activiteiten organiseren, maar
andere via de media onder de aandacht brengen.
Planning
13 maart
Nationale Boomfeestdag. Thema nog niet gevonden
21 maart
wereld dag van de bossen VN-resolutie
5 juni
Wereldmilieu dag (VN-resolutie)
17 juni
Wereld dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte
15 juli
Hoveniersmaandag (Derde maandag van juli)
3 september Duurzame Dinsdag (1e dinsdag in september sinds 1999)
16/ 21 september Week van het Landschap (3e week van september)
9 oktober
Landelijke dag van de Duurzaamheid
2 november
Landelijke Natuurwerkdag

activiteit
publicitair
publicitair
publicitair
publicitair
publicitair
publicitair
publicitair
activiteit

Betrokk en partijen
Situationeel te bepalen
Maatschappelijk effect
Het vergroten van betrokkenheid en begrip bij Leisurenatuur, milieu en duurzaamheid.
Contactgegevens
Carel Brands
secretaris@duurzaamheidsvallei.nl
06 1004 1801

Projectnummer 10
Bestrijden van de Jap anse Duizendknoop
Korte p rojectomschrij ving
In overleg en samenwerking met Het Brabants Landschap gaan wij in de Duurzaamheidsvallei de
Japanse duizendknoop (een uitheemse invasiesoort die de inheemse flora bedreigt). We stellen een
projectgroep in die op basis van argumenten een keuze maakt uit de 5 bestrijdingsmethoden.
Uiteraard de minst milieubelastende.
Planning
Afronding oktober 2019
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Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, Het Brabants Landschap, werkgroep Moerenburg, gemeente Tilburg en
Oisterwijk (B-Team)
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Maatschappelijk effect
De zeer schadelijke en vernietigende plant uit het gebied verwijderen.
Contactgegevens
Henk Hoppenbrouwers
Henk.hoppenbrouwes@outlook.com
Telefoon 06 365 685 63
Henk de Kort
HJMdeKort@Hetnet.nl
Telefoon 06 112 525 33

Projectnummer 11
Realiseren aanlegsteiger Piushaven
Korte p rojectomschrij ving
In het meerjarenplan is opgenomen de realisering van een aanlegsteiger met wandelroutes.
Voortschrijdend inzicht en overleg heeft ertoe geleid dat we constateren dat het project niet
realistisch is en weinig toegevoegde waarde heeft. Dit project wordt ingetrokken en ook uit de
meerjarenplanning gehaald.
Hiervoor komt in de plaats

Projectnummer 11
Lokaal composteren
Korte p rojectomschrij ving
Composteren is een problematiek die de gemoederen bezighoudt. Een eerste verkenning laat ons
zien dat er bij de agrariërs weinig draagvlak is voor de Bokashi methode. Het effect van deze
methode zal nader worden onderzocht en bekeken gaat worden hoe het draagvlak vergroot kan
worden. Daarnaast zal onderzocht welke varianten nog meer mogelijk zijn en welke de voorkeur
verdient. In dit project zullen wij de varianten op hun merites beoordelen en adviezen formuleren.
Planning
Afronding in 2019
Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, ZLTO, duurzaamheidsambtenaar van de gemeente Oisterwijk, B-team.
Maatschappelijk effect
Verminderen CO2 uitstoot, natuurlijke bodemverbetering
Contactgegevens
Henk Hoppenbrouwers
Henk.hoppenbrouwers@outlook.com
Telefoon 06 365 685 63

Projectnummer 12
Korte p rojectomschrij ving
Op verzoek van provincie en de Brabantse Milieufederatie hebben wij gekeken naar de
mogelijkheden om een fysiek en virtueel bodemcentrum te realiseren. Wij hebben ons standpunt
geformuleerd en staan er zeer positief tegenover. Na diverse initiatieven van onze kant en een zeer
lage response zien wij op dit moment geen toekomst op korte termijn voor dit project. Wij sluiten dit
dossier. Het meer jaren plan wordt overeenkomstig gewijzigd.
Hiervoor in de plaats komt:

Projectnummer 12
Onderhoud wandelpaden
Korte p rojectomschrij ving
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Realiseren Bodemcentrum
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In de Duurzaamheidsvallei zijn inmiddels verschillende wandelroutes en ommetjes aangelegd. Ook
zijn er faciliteiten ten behoeve van de wandelroutes (bewegwijzering, parkeervoorziening,
fietsenstalling) gerealiseerd. Het is evident dat vandalisme, weersinvloeden en dagelijks gebruik
vragen om onderhoud.
Planning
2019 opzet meer jaren onderhoudsplan en voorts structureel jaarlijks onderhoud
Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, VVV, gemeente Oisterwijk
Maatschappelijk effect
Een uitnodigend, goed verzorgd en educatief wandelnetwerk in de Duurzaamheidsvallei.
Contactgegevens
Dré van Hal
Aivanhal49@gmail.com
Telefoon 06 110 109 34

Projectnummer 13
Overige voorlichting, communicatie en educatie
Korte p rojectomschrij ving
De Duurzaamheidsvallei heeft haar positie gevonden. We zijn strategisch partner voor verschillende
organisaties, maar ook particulieren vinden hun weg naar ons. Een eerste stap was het inrichten van
een klankbordgroep. Hier zijn inmiddels goede ervaringen mee. Een volgende stap is de externe
communicatie. Hiertoe wordt de website opnieuw opgezet met een rubricering naar doelgroepen.
De Wet op de Privacybescherming is ook aan ons niet voorbijgegaan. Voor de Nieuwsbrieven wordt
daarom een nieuwe opzet ontwikkeld, hiermede wordt ook op dat gebied aan de wet- en regelgeving
voldaan. Een visie op sociale media zal worden ontwikkeld.
Planning
Afronding april 2019
Betrokk en partijen
De Duurzaamheidsvallei
Maatschappelijk effect
De duurzaamheidsvallei laat zich zien als een professionele organisatie, is laagdrempelig toegankelijk
voor ondernemers, particulieren, scholen en overheidsinstanties.
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Contactgegevens
Carel Brands
secretaris@duurzaamheidsvallei.nl
Telefoon 06 100 418 01
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Projectnummer 14
Uitvoering projecten met betrekking tot compensatie groen
Korte p rojectomschrij ving
De gemeente Tilburg geeft goedkeuring voor bestemmingsplanwijzigingen. Hieruit vloeit voort dat
bij aantasting van groen, ter compensatie een landschappelijke inpassing verplicht wordt. De
stichting Duurzaamheidsvallei is gevraagd om deze compensatieprojecten te realiseren in de
Duurzaamheidsvallei. Het eerste project wordt het komende plantseizoen gerealiseerd in eigen
beheer door de stichting Duurzaamheidsvallei in het gebied Moerenburg.

Planning
2018 / 2019
Betrokk en partijen
De Duurzaamheidsvallei, gemeente Tilburg.
Maatschappelijk effect
Het groenpotentieel te consolideren en waar mogelijk uit te breiden.
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Contactgegevens
Ralph Akkermans
Rakke77@hotmail.com
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Financiële paragraaf
Project 01

Realisatie herinnering aan Kasteel Durendaal

€ 1.200,00

Project 02

De Volmolen Mie Pieters

€

75,00

Project 03

Inventarisatie van het cultureel erfgoed in de Duurzaamheidsvallei

€

150,00

Project 04

Informatiebijeenkomst Herinnering aan kasteel Durendaal

€

175,00

Project 05

Informatiebijeenkomst Duurzame energie

€

75,00

Project 06

Informatiebijeenkomst m.b.t. Benedictus

€

150,00

Project 07

Voorlichtingsbijeenkomst voor mensen die in het verleden mee hebben geplant.

€

100,00

Project 08

Zonnepanelen op agrarische daken

€

750,00

Project 09

Thematische activiteiten

€

75,00

Project 10

Uitroeien van de Fallopia

€

400,00

Project 11

Lokaal composteren

€

250,00

Project 12

Onderhoud wandelpaden

€

500,00

Project 13

Overige voorlichting, communicatie en educatie

€

600,00

Project 14

Compensatie groen

€

500,00

€ 5.000,00

Toelichting op de financiële paragraaf
01
02
03
04
05
06
07
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08
09
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10
11
12
13
14

De ontwerpschetsen zijn gemaakt en afgerekend. Voor de realisatie worden fondsen
benaderd. Het vermelde bedrag is bestemd voor revisietekeningen,
omgevingsvergunningen c.a.
Het vermelde bedrag betreft kosten voor veldwerk, kaartmateriaal c.a.
Het samenstellen van basisdocumentatie en kaartmateriaal zal uit deze post worden
betaald.
Omdat we veel waarde hechten aan draagvlak zullen omwonenden en betrokkenen
intensief worden betrokken. Zaalhuur en consumpties zullen uit deze post worden
betaald.
Het bestaande project zal worden geëvalueerd. De daar aan verbonden kosten zullen uit
deze post worden betaald.
Een nieuw project vraagt om een goede introductie. De kosten voor informatie aan de
betrokkenen zullen hiervan worden betaald.
In de afgelopen jaren hebben veel vrijwilligers ons ondersteund. In een informele
informatiebijeenkomst met wandeling willen we hen de resultaten van hun werk laten
zien.
Voor het vervolgtraject zal ook weer externe advisering moeten worden ingehuurd.
Veel activiteiten zullen via internet kunnen worden verzorgd. Voor educatieve
activiteiten zal documentatiemateriaal worden gemaakt.
Omdat het afval niet ter plaatse kan worden vernietigd zijn afvoerkosten opgenomen.
Het opgenomen bedrag dient als bijdrage voor de initiële kosten
Het maaien van bermen, vervangen van palen, nieuwe bebording vraagt van ons een
grote fysieke maar zeker ook een financiële inspanning.
Het ontwerpen en bouwen van een nieuwe website is vooral de grootste kostenpost.
Hoewel dit project feitelijk budgettair neutraal moet geschieden is een stelpost
opgenomen.

NB: De opgenomen bedragen zijn een aanvulling op de door te verrichten uitgaven. Het is uiteraard
niet mogelijk om de 14 projecten met € 5.000,00 te verrichten.

