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Nieuwsbrief 01-2019
Van het bestuur
De lente gaat, de zomer is in aantocht. De koffers komen weer tevoorschijn. Kortom de vakantieperiode
begint de signalen af te geven. Wij hebben bij de Duurzaamheidsvallei de afgelopen maanden niet stil
gezeten en geven in deze Nieuwsbrief even een kleine doorkijk naar ons werk.
Nadere informatie: secretaris@Duurzaamheidsvallei.nl
Wij wens u veel leesplezier.

De website.
www.duurzaamheidsvallei.nl is gebleven. Maar verder heeft de site een nieuwe, frisse look.
Rekening is gehouden met de Wet op de Privacybescherming.
De site is vooral informatief, wij hebben niet de intentie om elke dag nieuwe verhalen er op
te zetten, maar wie zijn we, wat doen we en wat kunnen we voor u betekenen.
Mis je iets: laat het horen! secretaris@duurzaamheidsvallei.nl

Compensatieplan groen.

De gemeente Tilburg heeft aan de Stichting duurzaamheidsvallei gevraagd
of er in het stroomdal-gebied van de Voorste Stroom ruimte is om een
groencompensatieplan te ontwikkelen en dit tevens uit te voeren.
Waardevol groen van enige importantie wat moet wijken voor
bouwactiviteiten moet in Tilburg worden gecompenseerd, d.w.z. dat de
aanvrager van een bouwplan de waarde van het te rooien groen op eigen
terrein of elders moet aanplanten. Wij hebben de vraag als een uitdaging
gezien en hebben in de omgeving van de Oisterwijksebaan/Zandstraat een
groenplan ontworpen waar de door ons voorgestelde beplanting van
toegevoegde waarde zou zijn. Het resultaat is dat er 44 bomen zijn geplant
bestaande uit zomerlindes, inlandse eiken en esdoorns.

Gelijktijdig zijn er 650 bes-dragende
struiken gepland die straks als vogelbosjes
kunnen gaan functioneren.
De Stichting Duurzaamheidsvallei heeft de
werkzaamheden uitgevoerd met leden
van de Vereniging Behoud Moerenburg.
Met een zeer grote watertank wordt
regelmatig water gegeven.
Nadere informatie: henk.hoppenbrouwers@outlook.com
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Knotten en lokaal composteren
U kent het wel: GFT oftewel Groen Fruit en Tuinafval wordt met grote regelmaat bij u thuis opgehaald,
vervolgens met groot transport weggebracht naar composteercentrales waar het vervolgens via de
retail weer bij u thuis in de tuin komt. Het kan ook anders……
Hierbij een kleine impressie van het knotten van wilgen, het afval gaat in de shredder en voilà een berg
compost onder handbereik. De Duurzaamheidsvallei heeft projecten onder handen waar gekeken
wordt hoe het beste gecomposteerd kan worden.

De paden op, de lanen in…….
Waar de duurzaamheidsroute van Tilburg naar
Oisterwijk aan weerszijden van de Voorste Stroom
meandert over een lengte van ongeveer 14 kilometer
is het Ommetje Pannenschuur een echt recreatief
rondje van ongeveer drie kilometer. Uitstekend
geschikt voor een bescheiden wandeling in ons
prachtige landschap. De route is duidelijk gemarkeerd
met bordjes die het gemakkelijk maken de ronde te
volgen. De wandelroute en de afrastering zijn door de
vrijwilligers van de Duurzaamheidsvallei verzorgd
onder de deskundige leiding van Dré van Hal.
Informatie: aivanhal49@gmail.com
In deze Nieuwsbrief houden
wij u met regelmaat op de
hoogte van de vorderingen
rond de realisatie van de
herinnering aan kasteel
Durendaal. Het ontwerp is
als schets klaar, aandacht
wordt o.a. besteed aan
verkeers-veiligheid, overleg
moet er zijn met Het
Waterschap
over
de
technische oplossingen rond
de doorstroming c.q. de
waterbeheersing
in
de
herstelde gracht. Daarnaast zullen we best een stevige procedure moeten doorlopen om alle
vergunningen te verwerven. Na de realisatie zal de gemeente een cultuurhistorische parel rijker zijn!
Informatie: secretaris@duurzaamheidsvallei.nl
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