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Nieuwsbrief 03-2018
Van het bestuur
Het eind van het jaar is weer in zicht. Tijd om terug te kijken maar zeker ook om voor uit te blikken.
De wandelroutes zijn belangrijk geweest, een bijzondere natuurwerkdag op 3 november (zie eerste
artikel Nieuwsbrief}. Veel energie is gestoken in de herinnering aan kasteel Durendaal, grotere
projecten in samenwerking met Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), daarnaast energieprojecten
in samenwerking met DEC Oisterwijk. Daarnaast zijn de ambities voor 2019 vastgelegd in het jaarplan
2019. Nadere informatie: info@Duurzaamheidsvallei.nl
Wij wens u veel leesplezier.

Bestrijden van de Japanse duizendknoop, Fallopia japonica.

In het gebied van de Duurzaamheidsvallei komen op een aantal plaatsen Japanse
duizendknoop voor, een invasie soort die de inheemse flora bedreigt. Zo ook aan de
Hoevenseweg, op het grondgebied van de het Brabantse Landschap. In het bestuur van de
stichting zitten meerdere mensen die weten hoe moet worden voorkomen dat deze plant
verder oprukt en hoe die moet worden bestreden. In overleg met het Brabantse Landschap
hebben we op 3 nov. een ca. 200 m2 duizendknoop volledig gerooid, afgevoerd, tijdelijk
opgeslagen en vervolgens afgevoerd naar een gecertificeerd verwerkingsbedrijf. Doordat er
geen licht meer bijkomt sterven de planten volledig af. We zijn benieuwd of er volgend
groeiseizoen nog groeischeuten op plek waar ze zijn gerooid opkomen.

De Duurzaamheidsvallei organiseert een excursie voor haar trouwe vrijwilligers
en andere belangstellenden.

In 2015-2016 en 2017 heeft de Duurzaamheidsvallei op diverse plaatsen in het stroomgebied
van de Leije en de Voorste stroom, kortom he gebied van de Duurzaamheidsvallei, tal van
beplantingsprojecten gerealiseerd. D.w.z., wij hebben grondeigenaren gestimuleerd mee te
doen aan initiatieven die leiden naar de realisatie van landschapselementen. Voorbeelden zijn
de aanleg van kikkerpoelen, bloemrijke graslanden en de aanleg van struwelen en bomen.
Deze projecten zijn een gevolg van een eerder initiatief, het Deltaplan voor het Landschap.
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Om geld in de kas te krijgen heeft in overleg met de grondeigenaren gezorgd dat de
beplantingen in de grond gezet werden. De vergoedingen die de grondeigenaren ontvingen
voor hun bereidheid tot aanleg van natuur kreeg de Duurzaamheidsvallei uitgekeerd. Met die
financiële middelen is de Duurzaamheidsvallei in staat nieuwe projecten aan te pakken.
Echter, die projecten hadden we nooit
uit kunnen voeren als we geen hulp
hadden gekregen van groot aantal
vrijwilligers.
Als voorbeeld, in het najaar van 2016
waren we met 30 vrijwilligers aan de
gang en planten we 10.000 jonge
boompjes in het gebied. En dat met een
leeftijdsopbouw van 5 tot 82 jaar oud.
Ook in het najaar van 2017 hebben we
een dergelijke plantactie verzorgd. Om
die mensen een keer te bedanken willen
we op 23 maart 2019 een excursie
organiseren in de vorm van een wandeling met uitleg over wat is gerealiseerd. Iedereen waar
we de mailadressen van hebben ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Zon op andermans dak?
Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk werkt met de Duurzaamheidsvallei samen aan het versnellen
van de energietransitie en daarmee de kwaliteit van onze leefomgeving, voor de huidige maar ook
zeker voor de toekomstige generaties. Dat doen we onder andere door zelf concrete energieprojecten
op te zetten, het liefst in samenwerking met andere lokale partijen en organisaties.
Samen zijn we aan de slag gegaan om zonnepaneleninstallaties te realiseren op de agrarische
gebouwen in de Duurzaamheidsvallei/Heukelom, waar de inwoners in de omgeving aan mee kunnen
doen. Hiervoor heeft DEC-Oisterwijk speciaal de coöperatie ‘Zon op Oisterwijk’ opgericht.
Waarom doen we dit?

Veel burgers willen graag zelf groen energie
opwekken en gebruiken. Met zonnepanelen
bijvoorbeeld. Maar toch komt het er vaak niet
van. Men ziet tegen het gedoe op, men heeft
geen geschikt eigen dak of men wil geen
zonnepanelen op het eigen dak.
Met ‘Zon op andermans dak’ geven we de
inwoners de gelegenheid om toch gezamenlijk
duurzame energie op te wekken. Om dit doel te
bereiken is een overeenkomst gesloten met
twee dakeigenaren. Op hun dak kan nu een
collectief
zonnepanelensysteem
worden
geplaatst.
Zowel burgers als MKB-bedrijven kunnen
deelnemen in dit ‘zonnedak’ door een aantal
zoncertificaten te kopen. Zo ontstaat een collectief zonnedak. Bij deze projecten wordt gebruik
gemaakt van de zogenaamde ‘Postcoderoosregeling’.
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Project natuurontwikkeling Benedictus
In het beekdal van de Voorste stroom tussen Tilburg en Oisterwijk liggen van oudsher laaggelegen,
natte gronden. Voor de moderne landbouw zijn deze wat minder geschikt, maar voor de ontwikkeling
van natuurwaarden zijn het juist zeer interessante locaties. De Provincie Noord-Brabant heeft een
groot gedeelte van die gronden aangewezen in het Natuurnetwerk Brabant (NNB, voorheen ook wel
Ecologische hoofdstructuur geheten). Hierdoor is er geld beschikbaar om landbouwgronden aan te
kopen en om te vormen naar natuur. Een van die gebieden waar natuurontwikkeling wordt
gestimuleerd is de “Benedictus”. Dit gebied ligt grofweg ten zuiden van de Voorste stroom, tussen de
Baksevenweg en de Sparrendreef, met een uitloper langs de Voorste stroom tot aan de bebouwde
kom van Oisterwijk. In de Benedictus zijn enkele percelen nog in gebruik bij de landbouw, maar het
merendeel van alle landbouwgrond is door overheden al aangekocht om er uiteindelijk natuur van te
maken. De volgende stap; daadwerkelijke inrichting naar natuur, moet nog worden gezet. De
overheden, grondeigenaren en natuurbeheerders moeten daarvoor bij elkaar gebracht worden om
samen een inrichtingsplan te maken.
De stichting Duurzaamheidsvallei wil een aanjager zijn bij de realisatie van die natuurplannen om
ervoor te zorgen dat natuurontwikkeling hier optimaal kan worden gerealiseerd. De stichting is daarom
met een plan naar het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) gestapt om aan te geven dat dit gebied
kansrijk is. Het GOB heeft geantwoord dat zij het initiatief van de Stichting Duurzaamheidsvallei
enthousiast ondersteunt en heeft een projectleider beschikbaar gesteld om samen met de Stichting
de volgende stappen te zetten. Kort samengevat gaan we als volgt te werk:
1. Het voeren van uitnodigingsgesprekken, waarbij de grondeigenaren, het Brabants Landschap en
Waterschap De Dommel worden geïnformeerd over het plan van de stichting. Naast informeren
wordt hen gevraagd om mee te doen.
2. Het laten uitvoeren van een inventarisatie naar de landschaps- en natuurwaarden in het gebied
om zo inzicht te krijgen in de waarden en de kansen voor natuurontwikkeling
3. Met de grondeigenaren een ontwerp maken hoe de natuurontwikkeling er uit zou moeten gaan
zien.
4. Nadat het ontwerp gereed is, zal er een inrichtingsplan worden gemaakt, waarin precies wordt
vastgelegd welke maatregelen waar moeten worden uitgevoerd. Daar hoort uiteraard een
inschatting van de kosten bij en een verdeling van wie die kosten gaat betalen.
5. Als alle voorbereiding klaar is, zal uiteindelijk de inrichting naar natuur plaatsvinden en kunnen we
genieten van een mooi ingericht stukje natuur.
Alle stappen worden uiteindelijk ook met de omgeving/bewoners gedeeld. Wij zullen daar regelmatig
over communiceren. Houd daarom onze website in de gaten om te zien wat er allemaal nog gaat
gebeuren.
Cb/dv 11.18
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