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Nieuwsbrief 02-2019
Van het bestuur
2019 gaat de jas uit doen en 2020 geeft ons de frisse energie om weer met ons mooie werk door te
gaan! Een aantal projecten staan op de rol, er zijn projecten die al gestart zijn maar helaas zijn er ook
projecten die we moeten sluiten omdat de medewerking van de lokale overheid ontbreekt. C’est la vie….
In deze Nieuwsbrief geven wij een kleine doorkijk in onze dagelijkse werkzaamheden en we houden ons
graag aanbevolen voor suggesties.
Wat voor ons als bestuur zeer belangrijk is dat we goede ontwikkelingen hebben doorgemaakt Dit
brengt wel wat problemen met zich mee: financiën zijn niet het grootste probleem, maar bij de
uitvoering komen we vrijwilligers te kort. Dat hoeft niet altijd de hand aan de schop, ook denkers zijn
doeners. Als duurzaamheid u aanspreekt: vraag even naar de mogelijkheden bij:
secretaris@duurzaamheidsvallei.nl
Vanaf de bestuurstafel wensen wij u heel Fijne Kerstdagen en een in alle opzichten een goed en gezond
2020!
Het bestuur

Het eerste lustrum
De Duurzaamheidsvallei bestaat dit jaar 5 jaar. In die tijd is er veel
gedaan. En er staat nog veel te gebeuren. Dat willen wij in het
voorjaar van 2020 laten zien, een terugblik over wat gerealiseerd is
en een visie naar de komende jaren. Een voorruitblik waarin ook de
structuur van de DV centraal komt te staan, hoe gaan we verder,
uitbreiden, werkgroepen, centraal bestuur? Om dit proces in goede
banen te leiden is een werkgroep opgericht die bestaat uit leden van
het stichtingsbestuur en externe personen.
Informatie avond 11 november 2013 (hierna werd in 2014 de Duurzaamheidsvallei opgericht)

Benedictus
Na een paar jaar van besprekingen met
grondeigenaren
over
de
natuurontwikkeling in het gebied van
de Benedictus worden de komende
maanden gebruikt om met het Groen
Ontwikkelfonds Brabant, ontwerpers
en wederom grondeigenaren te komen
tot een voorstel betreffende inrichting
van het gebied. Uiteraard met als doel
de natuur in dit gebied meer divers te
maken
met
een
hogere
belevingswaarde waarin de Voorste
Stroom een centrale rol zal krijgen.
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Veranderingen worden in beeld gebracht
Dit jaar nog maar toch zeker in het voorjaar wordt eindelijk zichtbaar waar de mensen met een
historisch inzicht mee bezig zijn geweest. Namelijk het in kaar brengen wat er in het gebied gespeeld
heeft, hoe werd het gebied gebruikt, van intensieve veehouderij naar extensief, van ambachten die
verdwenen zijn maar die zichtbaar gemaakt worden middels plaquette of anderszins. Als eerste wordt
via een informatiebord kenbaar gemaakt wat tot 1970 normaal was, namelijk al ons afval werd in oude
zandwinputten onder de grond gestopt, tot die tijd normaal, nu een milieudelict waar fikse straffen op
staat.

Vandalisme

Vernielingen aan geplante bomen. In het voorjaar van 2019
hebben we een 50 tal bomen geplant.
Volkomen nodeloos zijn er nu 2 afgebroken.
Dat is helaas ook nu de huidige tijd, sommigen mensen
waarderen ons werk niet altijd.

Samenwerking met de werkgroep Moerenburg

Zoals u weet zijn wij actief in het gebied tussen Tilburg en Oisterwijk, in
het stroomgebied van de Voorste Stroom. Daarmee grenzen we ook aan
het gebied waar de werkgroep Moerenburg actief in is. Met deze
werkgroep onderhouden we plezierig contacten, we komen regelmatig bij
elkaar en helpen elkaar waar nodig. Zo
hebben we in het voorjaar gezamenlijk een
beplanting aangebracht van 40 bomen en 600
struiken langs zandpaden in de omgeving van
de Oisterwijkse baan. Deze beplanting maakte
een onderdeel uit van een afspraak die de
gemeente Tilburg had gemaakt met een
ondernemer die een bouwplan het ontwikkeld aan de Bosscheweg, een
zogenaamd groen compensatieplan.

Boek over de Benedictus en Moerenburg

Jan van Straaten uit Berkel-Enschot is een bekend persoon in Brabant als het erop aankomt de natuur
in deze provincie te beschrijven.
Hij is de oprichter van Saxifraga en heeft een beeldbank waarin 100.000 beelden van flora en fauna
zijn op te zoeken. Hij wil graag een boek gaan uitgeven over het gebied de Benedictus en Moerenburg.
Leden van de werkgroep Moerenburg en van de Stichting Duurzaamheidsvallei hebben samen met de
redacteur de outline van het boek opgesteld en zitten met regelmaat aan tafel om dit project verder
te realiseren.

Cultuurhistorie en het erfgoed

Een werkgroep is al een paar jaar bezig hoe er aandacht kan worden gegeven aan het cultureel erfgoed
in ons werkgebied. Te denken valt aan een herinnering aan een watervolmolen die in het gebied heeft
gestaan. Ook hebben in dit gebied liefst 7 vuilnisbelten gelegen, tot aan de jaren 70 toe was het vrijwel
normaal dat ons afval in de grond werd gestopt, er werd aan zandwinning gedaan en de ontstane gaten
werden opgevuld met ons afval. Eerst is in het gebied een inventarisatie gedaan. Deze is vertaald in
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een plan van aanpak. In het uitvoeringsplan is vervolgens vertaald hoe een en ander vorm zal krijgen.
We kunnen immers niet alles tegelijk omdat financiën en menskracht nodig zijn.

Bestrijding van exoten
In ons werkgebied groeien ook exoten zoals de
Japanse duizendknoop. Wij hebben gemeend daar
wat aan te moeten doen. Wij hebben daarvoor 4
locaties geselecteerd waarbij wij de duizendknoop
handmatig te lijf zijn gegaan, Sommige plekken
hebben we nu 2 jaar onderhanden genomen en
andere nu een jaar. De eerste resultaten zijn
hoopvol en wij denken deze exoot op deze locaties
onder de knie te krijgen. De resultaten op dit
moment zijn zeer hoopgevend.

Teloorgang van de herinnering aan Kasteel Durendaal

Na een aantal jaren aan het lijntje te zijn gehouden heeft de gemeente de knoop doorgehakt: er wordt
geen medewerking gegeven aan het opschuiven van de parkeerplaats. Hierdoor is het burgerinitiatief
voor de realisering van de cultuurhistorische parel ter ziele. Jammer maar onomkeerbaar. De nieuwe
parkeerplaats is gerealiseerd waardoor slechts een slap aftreksel van het project zou kunnen worden
gerealiseerd.

Informatie.

Wilt u informatie over één van de onderwerpen uit deze Nieuwsbrief?
Neem contact op met secretaris@duurzaamheidsvallei.nl

3

