
Stichting Duurzaamheidsvallei 
p/a Joh. Vermeerstraat 9 5062 LS Oisterwijk 
e-mail adres  info@duurzaamheidsvallei.nl 

www.duurzaamheidsvallei.nl 
telefoon        06 1004 1801 
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1. Onderhoud parkeerterrein aan de Hoevenseweg. 
 
Een aantal jaren geleden heeft de Duurzaamheidsvallei een 
parkeerterrein aangelegd aan de Hoevenseweg. 
Door het wild parkeren was er een grote overlast voor het 
landbouwverkeer en er werd grote schade aangebracht aan natuur en 
bermen. Omdat het parkeerterrein zeer intensief wordt gebruikt was 
het tijd om “groot onderhoud” uit te voeren. Vooral de toegangsweg 
was aan een opknapbeurt toe. Er is 28 m3 steenslag aangevoerd en 
verdeeld  over de aanrijroute. Het parkeerterrein is nu weer goed 
bereikbaar, plasvorming is weer opgelost.  

 
2. Start ecologische inventarisatie 

Vrijdag 10 april is er een start gemaakt met de inventarisatie van de groei diverse 
plantensoorten in het gebied van de Benedictus. Tevens wordt het gebied bepaald waar kwel 
voorkomt. Kwel is van belang om te weten waar de kansen liggen om bijzondere 
plantensoorten tot ontwikkeling te laten komen. De uitkomsten van de inventarisatie dienen 
ook als input voor het ontwerpplan die wij maken voor dit gebied. Nadere informatie over dit 
project: secretaris@duurzaamheidsvallei.nl 
 

3. Landschapsacties 14 februari en 7 maart  
Een van de meest belangrijke kernwaarden van de Duurzaamheidsvallei is natuur- en 
landschapsontwikkeling. Met ons team vrijwilligers zijn op 14 februari dode en vernielde 
bomen opgeruimd en vervolgens zijn er zo’n 400 nieuwe boompjes aangeplant. 
  
 

 
OP 7 maart zijn we wederom op pad gegaan 
om onderhoud te plegen aan eerder 

aangelegde landschapselementen.  Er viel genoeg te doen. Maar het resultaat mag er weer 
zijn. Het “afval” is ter plekke via de hakselaar weer terug gegeven aan de natuur. Voor het 
onderhoud van landschapselementen hebben wij een interessante brochure, deze kunt u 
gratis opvragen bij: secretaris@duurzaamheidsvallei.nl 



  
 

4. Retentiebekken aan de Sportlaan in Oisterwijk.  
De gemeente Oisterwijk heeft aan onze stichting gevraagd of zij een beplantingsplan kunnen 
maken voor het terrein van het retentiebekken aan de Sportlaan. Uiteraard hebben wij die 
uitdaging aangenomen en hebben samen met het bureau Talking Landscapes uit Oisterwijk 
een plan gemaakt wat intussen door de gemeente is ontvangen. Onze stichting is ook gevraagd 
om een offerte te maken voor de levering van de beplanting en het aanbrengen daarvan. Dat 
gaan we naar goedkeuring in het najaar uitvoeren. 
 

5. Projecten uit het jaarplan 2020 
In overleg en in samenwerking met Hert Groene Woud hebben wij een meerjarenplan, waar 
jaarlijks een activiteitenplan wordt geformuleerd. Voor 2020 hebben we weer een 12 tal 
projecten op de rol staan. Door COVID zullen een paar projecten beperkingen hebben maar 
over het algemeen zullen de projecten ook in 2020 weer kunnen worden gerealiseerd. Een 
kleine greep: 

 Cultureel erfgoed: door het gebrek aan medewerking van de gemeente Oisterwijk is 
de herinnering aan kasteel Durendaal gesneuveld. We beraden ons momenteel hoe 
we toch een waardige herinnering kunnen realiseren; op korte termijn worden 
informatieborden geplaatst over de historie van de vuilnisbelten in ons gebied; 
herinnering aan de volmolens is in voorbereiding. 

 We hebben een drietal voorlichtingsbijeenkomsten op de rol staan, afhankelijk van 
de Lock Down moeten we zien hoe we hier mee om kunnen gaan. 

 We hebben in de Duurzaamheidsvallei diverse wandelpaden, één van de projecten is 
het onderhoud van de wandelpaden en de update van het kaartmateriaal. 

 Het verzorgen van publicaties, dit gebeurt thematisch en het hele jaar door. 
 Met een schrijverscollectief zijn we zeer actief met de voorbereiding van een boek 

over het beekdal van de Voorste Stroom. Een veelzijdig boek dat ruim geïllustreerd 
wordt. Dit boek belicht ons gebied in al zijn facetten, zoals archeologie, 
geomorfologie, vervuiling en de juridische aspecten daarvan, maar ook de recreatie 
en bedrijfsleven in het gebied.  

Nadere informatie: secretaris@duurzaamheidsvallei.nl 
 

6. Eikenprocessierups weer actief 
 Tussen half april en half mei komen de rupsen weer uit de eieren gekropen en gaan  eten van 
de bladeren van de inlandse eikenbomen. Via 5 vervellingen groeien ze door naar volwaardige 
rupsen.  
Na de derde vervelling, ergens eind mei tot aan half juli toe krijgen ze de gevreesde 
brandharen. Sommige mensen hebben daar niet veel hinder van, anderen kunnen daar erg 
ziek van worden, het inademen van de haren kan zelfs levensbedreigend zijn. Omdat de rupsen 
overdag niet veel doen maar vooral in de nacht eten kruipen ze in een processie door de boom 
heen om overdag uit de zon te blijven.  



Dat kan dus ook op de stam zijn, laag boven de 
grond. Als je met de huid in aanraking komt met 
de haren van de rupsen kun je flinke 
brandwonden oplopen die erg pijnlijk kunnen 
zijn, in ieder geval jeukt het flink en lang. Als je 
geen bedekkende kleding aan hebt moet je 
niets zelf doen om de rupsen te bestrijden maar 
dit melden bij gemeente of bedrijven die 
professioneel rupsen bestrijden. Na half juli 
verpoppen de rupsen en na weer een tijd 
komen de vlinders tevoorschijn die weer 

nieuwe eieren gaan leggen voor een jaar later. De oude nesten vallen na verloop van tijd uit 
de bomen op de grond, raak deze niet aan met de blote handen maar raap ze op met een 
schop en doe de nesten in een kist of ton. Laat ze ophalen door de gemeente. Een bestrijding 
waar je zelf wel wat aan kunt doen is nestkasten ophangen voor vooral koolmezen, zij eten nu 
al de nog kleine rupsjes op. En onder de eiken het gras lang laten groeien waardoor vijanden 
van de rups zich kunnen ontwikkelen en de rupsen kunnen bestrijden. 

 
7. Samenwerken doe je niet alleen. 

Op 8 april zouden wij ons lustrum vieren. We hadden een bijeenkomst georganiseerd met onze 
netwerkpartners. In de opzet was er een kleine markt, waar standjes konden worden ingericht 
voor de presentatie van producten / activiteiten van de netwerkpartners. Daarnaast was er 
voor 8 deelnemende partijen de mogelijkheid om de activiteiten in een pitch van 5 minuten te 
etaleren. Uiteraard was er een belangrijke rol weggelegd voor de Duurzaamheidsvallei als 
feestvarken. Er was een zeer goede belangstelling en er waren veel aanmeldingen, echter 
omdat Corona een zeer ongewenst gast zou zijn geweest hebben we helaas  moeten besluiten 
de bijeenkomst tot nader order op te schorten. 
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