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Nieuwsbrief 01-2018
Van het bestuur

Een nieuw jaar, een nieuwe ronde waarbij we onze lezers het beste wensen, maar vooral een goede
gezondheid! 2017 Is voor ons een zeer positief jaar geweest. Veel projecten, met een goede ambitie
en een mooie aanpak. De handen uit de mouwen en de schouders er onder. We gaan er in deze
Nieuwsbrief op in. 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.

Onderhoud landschapselementen

In het verleden zijn er in de Duurzaamheidsvallei veel landschapelementen aangelegd. In de praktijk
is gebleken dat de aanleg goed verloopt, maar dat het onderhoud er van te wensen overlaat. De
Duurzaamheidsvallei heeft op 28 mei daarom een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bleek
nadrukkelijk in een goede behoefte te voorzien. Een handzame brochure is samengesteld en door
middel van een PowerPoint presentatie werden de accenten in beeld gebracht. De brochure is
desgewenst digitaal beschikbaar en kan worden opgevraagd via info@duurzaamheidsvallei.nl

Home stroom

De stichting duurzaamheidsvallei bemiddelt in lagere kosten voor
energiegebruik. Het gaat daarbij om elektriciteit- en gasverbruik. Via
een van onze partners krijgt u een financieel voorstel wat in een
voordeel voor u kan uitvallen tot in sommige gevallen van 15 %. Om
meer te weten kunt u contact opnemen via het mailadres van de
duurzaamheidsvallei of rechtstreeks bij een van de bestuursleden. U
krijgt een kosteloos voorstel waarbij u ook verzekerd kunt zijn van
groene stroom als u dat wenst. Het enige wat u moet doen is de
gegevens bij de hand hebben van gas- en elektriciteitgebruik.

De groene handdruk

Bij de overdracht van de taken van het Deltaplan van het Landschap op 11 november 2016 kreeg ons
bestuurslid Henk de Kort de Groene Handdruk van Het Groene Woud. We hebben lang nagedacht
over de bestemming van het bedrag. We hebben in 2016 het parkeerterrein aan de Sparrendreef
aangelegd. Wat ontbrak – en we zijn daar onlangs op geattendeerd – was een fietsenstalling voor de
mensen die willen gaan wandelen in ons schitterend gebied. Een logische conclusie: we gaan een
fietsenstalling realiseren bij het parkeerterrein. Het ontwerp en idee zijn uitgewerkt, we gaan u graag
verrassen met het resultaat. Verdere informatie: info@duurzaamheidsvallei.nl

Samenwerken doe je niet alleen

De Duurzaamheidsvallei is bezig op het eigen terrein met de eigen ambities. Dit houdt zeker niet in
dat we de ogen sluiten voor de omgeving.
We hebben onlangs een uitstekend overleg gevoerd met onze buren, de werkgroep Moerenburg, om
onze werkzaamheden op elkaar af te stemmen.
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Duurzame energie, haalbaar en betaalbaar

Door de bomen het bos niet meer zien: Consumenten zijn geïnteresseerd in zonnepanelen, maar
haken af omdat ze vastlopen. Hoe is de stand van het dak, is het wel interessant voor mij?
De Duurzaamheidsvallei is in samenwerking met DEC (Energiecoöperatie Oisterwijk) gestart met een
project om in het gebied van de Duurzaamheidsvallei de daken van de schuren en opstallen van de
agrariërs te inventariseren. We hebben middelen vrijgemaakt om deskundige adviseurs in te zetten.
We hebben met de relevante agrariërs een informatiebijeenkomst gehouden en uitgelegd wat de
voordelen maar ook de nadelen zijn voor de agrariërs. Gelet op de oppervlakten en de potentie van
deze daken is het mogelijk voor particulieren wonende binnen de postcoderoos, om op deze daken
via de op te richten coöperatie zonnepanelen aan te laten brengen, de opbrengst van de zonneenergie wordt op de energienota in mindering gebracht, dit is het z.g. salderen. Graag leggen we uit
wat de postcoderoos is en hoe de procedure is.
Toelichting: info@duurzaamheidsvallei.nl

Natuurwerkdag 4 november 2017

Jaarlijks doet de Duurzaamheidsvallei mee met de Landelijke Natuurwerkdag. Ook dit jaar waren we
van de partij: ruim 2.000 struiken geplant in het hart van “ons” gebied, veel vrijwilligers staken de
handen uit de mouwen. Schitterend resultaat. Onze opdrachtgever, Het Brabants Landschap, heeft
laten weten zeer tevreden te zijn met het resultaat. Er worden nu alweer voorbereidingen getroffen
voor de volgende Natuurwerkdag op de eerste zaterdag van november!

Meer natuur? Natuurlijk!

In het verleden leek het een groot spanningsveld: landbouw en natuur zijn niet de beste vrienden….
Althans dat was de over het algemeen de geldende visie. Intensief overleg met provincie en het GOB
(Groen Ontwikkelfonds Brabant) maar ook het agrarisch veld geeft aan dat het hand in hand gaan
van landbouw en natuur heel goed realiseerbaar is. Op basis van deze uitgangspunten zijn wij blij
met het feit dat in de Duurzaamheidsvallei meer natuur kan worden gerealiseerd.
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Groen en rood

Als grondeigenaren de stadsrand uitbreiden met stenen zullen ze dat moeten compenseren in groen.
De gemeente Tilburg heeft aan de Duurzaamheidsvallei gevraagd om te adviseren op welke manier
en op welke locatie in het buitengebied je de verstening van de stad kunt compenseren met
groenaanleg. Graag zijn we hier op ingegaan en we zien het als een uitdaging om nieuwe bebouwing
gelijk op te laten gaan met aanleg van nieuw groen. We komen daar graag later op terug.

Alleen bezig met nieuwe dingen?

Nee, veel energie is geïnvesteerd in het onderhoud van de eerder aangelegde wandelroutes. Het
betreft hier het maaien van de paden, maar ook herstel van door vandalisme aangerichte
vernielingen, het op kleur houden van de routemarkeringen en het vernieuwen van palen. Over het
algemeen houden de wandelaars zich aan de opruimregels, maar ook moeten we regelmatig
achtergebleven afval, blikjes, plastic zakjes en zo afvoeren. Voor ons is het uitgangspunt dat het
gebied met zijn wandelroutes pas aantrekkelijk is als het een verzorgde indruk maakt. Met een klein
team kunnen we dit volhouden. Maar extra handjes zijn hier zeker welkom!
We hebben duidelijke wandelkaarten laten maken. Dat die in een behoefte voorzien is duidelijk: we
zijn inmiddels aan de derde herdruk bezig.

Kasteel Durendaal,

Het cultureel erfgoed in ons gebied is één van onze speerpunten. Het verdwenen kasteel Durendaal
is daar een mooi voorbeeld van. Er zijn geen tekeningen of gebouwelijke gegevens van bekend. Toch
is het een belangrijk element in ons gebied. Het is het begin – of zo je wilt – het eindpunt van de
wandelroute tussen huize Moerenburg en kasteel Durendaal. We hebben intensief overleg gehad
met de gemeente Oisterwijk. We zien de kansen zeer reëel om een herinnering aan kasteel
Durendaal in het landschap terug te brengen. Het is een belangrijk project dat tot stand kan komen
door cofinanciering door het Vitaal Leisure Landschap, de gemeente Oisterwijk en andere betrokken
partijen. We hebben een opdracht voor een schetsontwerp kunnen geven aan MTD
Landschapsarchitecten uit Den Bosch. Dit bedrijf is gespecialiseerd op dit gebied. In de loop van
januari zal het ontwerp worden besproken en beoordeeld. Wij gaan er van uit dat in de loop van
2018 een verdere realisering zal kunnen worden afgerond. Een belangrijk gegeven is dat dit project
wordt aangepakt in samenwerking met belangrijke spelers in het veld zoals gemeente,
Heemkundekring de Kleine Meijerij. Maar zeker ook zal de directe woonomgeving bij de verdere
uitwerking worden betrokken. Nadere informatie? info@duurzaamheidsvallei.nl

Nog meer cultureel erfgoed….

Naast kasteel Durendaal is er in het gebied van de Duurzaamheidsvallei veel meer historie. Een
aantal bestuursleden is in goede samenwerking met de heemkundekring de Kleine Meijerij bezig met
een inventarisatie van het totale culturele erfgoed. Een volgend project staat hierdoor inmiddels al
op de rol: heel belangrijk is geweest de watervolmolen. Helaas is deze molen verdwenen en
momenteel wordt onderzocht op welke wijze deze molen of een blijvende herinnering hier aan in het
gebied op de juiste locatie kan worden teruggebracht.

Is de Duurzaamheidsvallei op alle terreinen deskundig?

Ons uitgangspunt is geweest dat we bestuursleden kiezen die kennis en kunde hebben op de
kernwaarden van de Duurzaamheidsvallei. Daar zijn wij in geslaagd en in de praktijk is de afgelopen
jaren gebleken dat die keuze goed is geweest. Als team is het bestuur goed op elkaar ingespeeld en
in veel gevallen is een half woord voldoende. Toch ben je dan met elkaar intern bezig, waardoor je
wellicht de aansluiting met de realiteit mist. Daarom hebben we besloten een Klankbord groep in te
stellen. Deze groep bestaat uit mensen met deskundigheid op verschillende gebieden. Zij kijken “over
de schouder” mee en geven commentaar en dragen zaken aan uit de praktijk. Op deze wijze zijn wij
van mening dat wij een verdiepingsslag in ons beleid en onze werkzaamheden kunnen maken.
DV.01.2018
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