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1. Samenwerken met Het Groene Woud.
Vanaf de oprichting van onze stichting is Het Groene Woud onze strategische
partner. Recent mochten we van Het Groene Woud een mooie bijdrage ontvangen
uit het Landschapsfonds, waarmee we weer een van onze doelstellingen kunnen
realiseren. Het bedrag wordt aangewend voor een ecologische inventarisatie in het
buitengebied tussen Oisterwijk en Tilburg. Het Groene Woud daarentegen kan haar
doelstellingen slechts realiseren door veel steun uit de samenleving. U kunt ze
helpen door Vriend te worden van Het Groene Woud. Meer weten? Kijk eens hier:
https://www.jouwgroenewoud.com/steun-het-groene-woud
2. Cultureel erfgoed.

We informeerden de lezer eerder over het
cultureel erfgoed in ons gebied. De inventarisatie
is afgerond en een plan van aanpak is opgesteld.
Het is te veel om in een keer aan te pakken.
Fasegewijs zal het cultureel erfgoed in nieuwe
vorm zichtbaar worden. We hebben daar
overigens ook best veel geld voor nodig. Een
doorlooptijd van een paar jaar zal nodig zijn. Als
eerste staat een doorstart van de herinnering aan
kasteel Durendaal op de rol. Gesprekken met de
gemeente Oisterwijk – als belangrijke partner en vergunningverlener - zijn opgestart.
Vervolgens gaan we werken aan herinneringen aan de molen in het gebied bij café Mie Pieters.
Er zijn daarnaast nog enkele monumenten die op ons lijstje staan maar ook andere partijen
zijn daarmee bezig, we zullen daar samen mee optrekken maar we willen ze zeker niet voor de
voeten lopen. Meer weten: secretaris@duurzaamheidsvallei.nl

3. Retentiebekken aan de Sportlaan in Oisterwijk.
In opdracht van de gemeente Oisterwijk stelden we in samenwerking met het bureau Talking
Landscapes een beplantingsplan op voor het nieuwe retentiebekken bij Sportpark Den Donk.
Komende week wordt het gebied ingezaaid en 27/28 november wordt met nieuwe beplanting
het project afgerond.
4. De vuilnisbelt: spiegel van de samenleving.
In het gebied van de Duurzaamheidsvallei bevinden zich 10 vuilnisbelten. Dit zijn de erfenissen
die we wellicht niet graag zien als cultureel erfgoed, maar je kunt er niet om heen. De
geschiedenis in het kort: Na de Tweede Wereld Oorlog was er veel behoefte aan grond voor
de aanleg van wegen en de woningbouw. Aannemers kochten grond voor ontginning, soms
ontstonden gaten van zo’n 15 meter diep. Om die gaten te vullen werden contracten met
gemeenten gesloten voor het ophalen van huisvuil. Als het gat vervolgens vol was werd het
weer afgedicht.

We hebben nog wel eens met de
gedachte gespeeld om door zo’n
vuilnisbelt een glazen tunnel te
maken zodat zichtbaar zou
worden wat er in de loop der jaren
gestort werd. Overigens houdt de
provincie door metingen en
peilingen de kwaliteit van de
vuilnisbelten nauwlettend in het
oog. In de omgeving van het
Bakseven plaatsten we onlangs
een
herinneringsbord
met
betrekking tot de historie van de
vuilnisbelten.
5. RABO-bank Clubkascampagne.
Wij zijn een relatieve kleine stichting die met kleine subsidies en veel zelfwerkzaamheid “de
broek moet ophouden” Daarom doen wij ook van harte mee met de RABO-bank
clubkascampagne. Mocht u lid zijn van de RABO-bank en wonen in het gebied van de RABObank Hart van Brabant, dan is uw stem van harte welkom!
6. “Wapperende handjes” in de Duurzaamheidsvallei.
Ons team vrijwilligers gaat regelmatig op pad in de
Duurzaamheidsvallei voor aanplant, herstel, onderhoud
aanleg van wandelpaden.
Zij doen dat veelal met eigen gereedschap, we stellen dat
uiteraard zeer op prijs.
Maar we hebben toch gemeend onze waardering voor het
vele vrijwilligers uit te drukken in het beschikbaar stellen van
goed en deugdelijk materiaal.
Op de foto is duidelijk te zien waar onze “wapperende
handjes” voortaan mee op pad kunnen.
Zo houden we een mooi en uitnodigend gebied.
7. Samenwerken doe je niet alleen.
Eerder informeerden we u over onze netwerkbijeenkomst die oorspronkelijk was gepland voor
op 8 april 2020. Helaas gooide Corona roet in het eten. Ons voornemens was om de
netwerkbijeenkomst in het najaar te herhalen. Het is duidelijk dat de huidige aangescherpte
maatregelen dit voornemen in de weg staan. Het is slechts uitstel en geen afstel. We schuiven
het plan door tot er zicht is versoepeling en we een veilige bijeenkomst kunnen organiseren.
U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u in onze database bent opgenomen. Wij zullen uw privacy in ieder
geval respecteren. Uw adres wordt alléén gebruikt voor de Nieuwsbrief. Mocht u hiertegen bezwaar
hebben laat dat even weten aan secretaris@duurzaamheidsvallei.nl. We zullen u dan bevestigen dat
uw adres is verwijderd.
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