Duurzaamheidsvallei,
gebied gelegen tussen Tilburg, Heukelom, Oisterwijk en Moergestel.
Van idee naar realisatie.
De Duurzaamheidsvallei had voor 2017 een aantal projecten “op de rol” gezet. Graag delen we de
voortgang van deze projecten. Zijn er naar aanleiding van deze rapportage vragen dan kunt u uiteraard
bij ons terecht voor de passende antwoorden of toelichting. Belangrijk is om te weten dat voor onze
activiteiten Het Groene Woud een belangrijke strategische partner is.
Het bestuur van de Duurzaamheidsvallei.

Jaarplan 2017
Projectnummer 1

Kasteel Durendaal
Een projectgroep is ingesteld. Historische informatie is verzameld. MTD landschapsarchitecten uit ’sHertogennbosch heeft een schetsontwerp gemaakt. Dit schetsontwerp is met diverse
belanghebbenden besproken. Na de zomer zal na overleg met de gemeente een informatie avond voor
belanghebbenden worden georganiseerd, waarna het vervolg zal worden ingezet. Naar verwachting
zal volgens de planning het project in 2019 worden afgerond.

Projectnummer 2

De Volmolen Mie Pieters
Het voornemen was om in 2017 te inventariseren, in 2018 ideeën te formuleren en in 2019 te
realiseren. Het bronnenonderzoek vraagt meer tijd dan gedacht. Er is nog geen reden om aan te nemen
dat de einddatum in gevaar komt.

Projectnummer 3

Inventarisatie van het cultureel erfgoed in de Duurzaamheidsvallei
Veel bronmateriaal wordt in samenwerking met de heemkundekring opgespoord. Er heeft een
personeninventarisatie plaatsgevonden. He betreft hier mensen, bewoners , die uit eigen ervaring
veel kennis hebben van het gebied. Deze kennis wordt door middel van interviews in beeld gebracht
en gedocumenteerd. Het project zal op korte termijn zijn afgerond.

Projectnummer 4

Informatiebijeenkomst Onderhoud landschapselementen
Op 8 mei 2017 heeft de informatiebijeenkomst plaatsgevonden. De bijeenkomst werd door 26
belanghebbenden bijgewoond. Een PowerPoint presentatie met een duidelijke toelichting door Henk
Hoppenbrouwers gaf een goed beeld van de problematiek. De brochure vond gretig aftrek en de
bezoekers gaven aan een duidelijk beeld te hebben gekregen met betrekking tot de problematiek.
Voor belangstellenden is de brochure digitaal beschikbaar.

Projectnummer 5

Informatiebijeenkomst Duurzame energie
Samenwerking is gezocht met de energiecorporatie DEC uit Oisterwijk, waarbij duidelijk is vastgelegd
dat de Duurzaamheidsvallei de initiator is en verantwoordelijk zal blijven voor het beleid. De rol van

DEC betreft de uitvoering. Er zijn met betrekking tot de aanpak werkbezoeken gebracht aan de
energiecorporatie in Riel. Op een informatieavond werden agrariërs uit de Duurzaamheidsvallei
geïnformeerd over de mogelijkheden van zonnepanelen op de stallen. Deze panelen zouden
vervolgens ten goede komen aan bewoners van Oisterwijk.
Het resultaat is dat 5 agrariërs zich aangemeld hebben. Deze zijn geheel bijgepraat en uitgebreid
geïnformeerd door externe adviseurs.
We kunnen concluderen dat deze informatiebijeenkomst een zeer positief resultaat heeft en zal
leiden tot een bijdrage aan het opwekken van duurzame energie.

Projectnummer 6

Informatie bijeenkomst Kasteel Durendaal
Bij project 1 is kasteel Durendaal beschreven.
informatiebijeenkomst worden georganiseerd.

In het najaar 2018 zal een openbare

Projectnummer 7

Herkenbaarheid Duurzaamheidsvallei
“Onbekend maakt onbemind” was het uitgangspunt in het jaarplan. Er is een basispresentatie
samengesteld die per gelegenheid op maat gemaakt wordt. Inmiddels zijn meerdere presentaties
gehouden voor diverse geledingen zoals bedrijfsleven, belangenorganisaties en educatieve
groeperingen. Daarnaast is een klankbordgroep ingesteld waarin mensen uit diverse disciplines zitting
hebben genomen.

Projectnummer 8

Algemene activiteiten
1. Op 4 november heeft de natuurwerkdag plaatsgevonden. Zo’n 2.500 bomen en struiken zijn
geplant op 2 locaties. 15 vrijwilligers hebben meegewerkt.
2. Veel bestuurlijke tijd is besteed aan onderzoek naar de mogelijkheden van een kenniscentrum. De
uiteindelijke conclusie is geweest dat een klankbordgroep voor ons beter functioneert. Deze is
inmiddels geïnstalleerd (zie project 7.
3. We staan in de startblokken voor de inrichting van een fysiek en virtueel bodemcentrum. We
hebben een strategische partner die kan en wil faciliteren. We hebben ons plan in een brief aan
de provincie, gemeente Tilburg en de gemeente Oisterwijk kenbaar gemaakt. Zodra alle reacties
binnen zijn kunnen we verder.
4. Er zijn intensieve contacten met het GOB. (Groen Ontwikkelfonds Brabant)Er is een viertal
projecten aangedragen. Het GOB heeft zich zeer positief uitgelaten en Op korte termijn komt er
garen op de klos.
Samenvattend:
De ambitie voor 2017 lag met het aantal projecten zeer hoog. De financiële lat is beperkt.
Desalniettemin hebben we de doelstellingen voor 2017 kunnen realiseren uiteraard met een
overloop naar 2018.
Het maatschappelijk effect:
 Een functionerend landschap door bewustwording, voorlichting en educatie en realisering van
projecten.
 Boeren, Burgers, bestuur, bedrijfsleven en betrokkenen met elkaar met elkaar verbinden heeft een
basis gekregen die onomkeerbaar is.
Er zijn geen vrijwilligersuren geregistreerd. Er is uiteraard een goede inschatting te maken van het
aantal bestede uren.
Meer weten?
info@duurzaamheidsvallei.nl
of
secretariaat: 06 1004 1801

