Jaarplan 2021
Gebaseerd op het meerjarenplan 2017- 2021

Buitengebied tussen Oisterwijk en Tilburg
26 oktober 2020
Opgesteld door: bestuur
Status: vastgesteld

Jaarplan 2021
Gebaseerd op het meerjarenplan 2017- 2021

Jaarplan 2021 | 26-10-2020

1. Inleiding
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We zitten in de laatste fase van het meerjarenplan 2017 – 2021.
Ook in dit jaar hebben we weer goede ambities, maar het is goed om even terug te kijken naar de
ambities in de afgelopen jaren.
Visie, missie en ambitie werden vertaald in een plan waarin aanpak, resultaat en maatschappelijk
effect leidend waren.
Met gepaste trots kunnen we zeggen dat veel van onze plannen hebben geresulteerd in zichtbare
elementen, een greep hieruit zonder volledig te zijn:
 Heel veel landschapselementen zijn gerealiseerd met aansluitend een brochure met
betrekking tot het onderhoud;
 Veel daken van agrarische bedrijven zijn vol gelegd met zonnepanelen;
 Veel adviezen zijn uitgebracht, een mooi voorbeeld hiervan is het as verstrooiing bos
 Naamsbekendheid is uitgedragen: voorzitter Henk Hoppenbrouwers en secretaris Carel
Brands hebben vele malen presentaties gegeven;
 Wandelroutes en ruiterpaden zijn aangelegd, waaronder het ommetje Pannenschuur en deze
zijn voorzien van een onderhoudsplan
 IVN-gidsen zijn en worden begeleid in hun opleiding tot officiële gids;
 Informatieavonden zijn gegeven met verschillende onderwerpen.
 Een inventarisatie van het cultureel erfgoed heeft plaatsgevonden, met aansluitend een plan
van aanpak en een uitvoeringsprogramma;
 Een natuurvriendelijke parkeerplaats met fietsenstalling is gerealiseerd;
 Een testopstelling van een windmolen werd gerealiseerd. De praktijk heeft aangegeven dat
hier voor geen mogelijkheden voor doorontwikkeling zijn;
 Na de jaren van aanpak zien we een beter functionerend landschap waar door poelen,
landschapselementen en houtsingels een fraai ecologisch netwerk is ontstaan;
 Er is een onlosmakelijke band ontstaan tussen de Duurzaamheidsvallei, de gemeente Tilburg
en de gemeente Oisterwijk., een nadrukkelijk effect hiervan is dat verrommeling van het
landschap werd tegen gegaan.
 Vele krantenartikelen en tekstuele uitingen werden naar buiten gebracht waardoor een
bijdrage is geleverd aan naamsbekendheid maar zeker ook voor bewustwording.
 Daarnaast hebben we onze ideologie ook uit kunnen dragen binnen Rural Alliances.
 We hebben een studie gemaakt over een te stichten kenniscentrum en een bodemcentrum
 Onze voorzet voor herbestemming van gronden heeft geleid tot een opdracht van het Groen
Ontwikkel Fonds Brabant tot ontwikkeling van het gebied Benedictus (ongeveer 80 ha.)
 Aandacht is geweest voor voedselbermen en voedselbossen (We hebben aandacht besteed
aan de mogelijkheid om een voedselbos aan te leggen)
 Hoewel wij geen groot voorstander zijn van borden en bordjes in het natuurgebied, hebben
we op enkele plaatsen noodzakelijke bordjes aangebracht.
 Dit jaar zal een imposant boek worden gepresenteerd waarin het Beekdal van de Voorste
Stroom wordt uitgelicht in al zijn facetten vanaf het Stenen Tijdperk tot en met vandaag.
 In opdracht van de gemeente Oisterwijk is door de Duurzaamheidsvallei een inrichtings- en
beplantingsplan voor het retentiebekken bij het nieuwe sportpark Den Donk opgesteld dat in
november 2020 door ons wordt afgerond en opgeleverd.
 In opdracht van de gemeente Tilburg is door ons een groencompensatieplan opgesteld en ook
aangelegd en is er nazorg gepleegd.

Dat niet alles vanzelf gaat of niet lukt is evident:
 Reeds lang proberen we een herinnering aan kasteel Durendaal te realiseren. Een
landschapsarchitect heeft een magnifiek plan gemaakt. Ook de provincie wilde hier graag zijn
goedkeuring aan geven. Een dwarsliggende gemeente heeft voor veel stagnatie gezorgd. De
gesprekken zijn inmiddels hervat met als doel te kijken of er nog een opening te vinden is
waardoor er wellicht van realisatie sprake kan zijn en met een lichte aanpassing, zonder veel
concessies zal het plan toch weer opnieuw worden opgepakt;
 Hoewel kenniscentrum en bodemcentrum een realistisch karakter hadden en met
documenten goed onderbouwd konden worden, hebben wij na veel in- en extern overleg
alleen maar kunnen concluderen dat het voor een vrijwilligersorganisatie te hoog gegrepen
was;
 Een aanlegsteiger voor een fluisterboot hadden we in behandeling. We hebben dat vervolgens
afgewezen omdat ons uitgangspunt “slow toerisme” erg onder druk zou komen te staan.
Voor het laatste jaar van het meerjarenplan hebben we een aantal projecten die enerzijds het vervolg
zijn van ingang gezette plannen en anderzijds nieuw zijn als gevolg van de ingeslagen weg.
Graag gaan we met Het Groene Woud aan tafel om een vervolg te geven in de vorm van een tweede
meerjarenplan.

2. Cultureel erfgoed
Projectnummer 1
Kasteel Durendaal
Korte p rojectomschrij ving
De basis is gelegd. Het ontwerp wordt aangepast. Draagvlak is er bij de provincie, de omwonenden en
het aanpalend bedrijfsleven. De gemeente is aan zet. We vertrouwen erop dat de bezwaren overboord
zullen gaan zijn en dat conform de afspraken met het vorige college tot uitvoer kan worden
overgegaan.
Planning
Realisatie oktober 2021

Maatschappelijk effect
De locatie markeert de start, c.q. het eindpunt van de wandelroute Oisterwijk – Moerenburg. Zal
tevens een knoop- en verbindingspunt naar het centrum van Oisterwijk te zijn. Daarnaast zal de
informatie leiden tot meer historisch besef en bewustwording met betrekking tot het verleden.
Contactgegevens
Carel Brands
secretaris@duurzaamheidsvallei.nl
06 1004 1801
Toelichting:
Het plan is uitgewerkt met een locatie voor voldoende parkeergelegenheid. Het college heeft echter
daarna een parkeerplaats gerealiseerd in “ons” plan. Met geringe aanpassingen kunnen we door
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Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, gemeente Oisterwijk, Waterschap de Dommel, B-Team Oisterwijk, TIP
(Toeristisch Informatie Punt, opvolger VVV), heemkundekring de kleine Meierij, bewoners uit de wijk,
ondernemers bedrijvenpark Moergesteleseweg.
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middel van markeringen in het straatwerk in het rood gemarkeerde gedeelte de nog bestaande gracht
in beeld brengen.

Projectnummer 2
De Volmolen Mie Piet ers
Korte p rojectomschrij ving
Herbouw van de molen is niet realistisch. Bij de inventarisatie en het plan van aanpak geconcludeerd
dat het recht doet aan de historie en de natuur om op de locatie in het weiland een gierzwaluw toren
of een paal worden geplaatst voor een ooievaars echtpaar te plaatsen. Aan de weg zal een duidelijke
informatie worden geplaatst.
Planning
Realisatie november 2021
Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, heemkundekring de kleine Meierij, gemeente Oisterwijk.
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Maatschappelijk effect
Bewustwording voor de historie, verrijking van het landschap
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Contactgegevens
Dré van Hal
Aivanhal49@gmail.com
06 11010934

Projectnummer 3
Waardeherstel van de monumenten bij het Galgeven
Korte p rojectomschrij ving
 Bij het Galgeven zijn monumenten geplaatst die verwijzen naar de Wereldoorlogen.
 Helga Deen is afgevoerd naar Westerbork, zij kwam graag naar het Galgeven. Haar boek draagt de
titel “Dit is om nooit meer te vergeten”. Dit gaan we in de praktijk brengen.

Planning
De oorspronkelijke planning was 2021. Dit moet haalbaar zijn, ook financieel, echter ook het Brabants
Landschap (als grondeigenaar) heeft hier ideeën over. Het is de vraag of het bij hen dezelfde prioriteit
heeft als bij ons.
Betrokk en partijen
Werkgroep cultureel erfgoed, Brabants Landschap, heemkundekring de kleine Meierij, gemeente
Tilburg en gemeente Oisterwijk.
Maatschappelijk effect
Informatie inventariseren en ontsluiten ten behoeve van educatie, voorlichting en Leisure.
Contactgegevens
Dré van Hal
06 11010934
Aivanhal49@gmail.com

3. Voorlichting en informatiebijeenkomsten
Projectnummer 4
Netwerkbijeenkomst
Korte p rojectomschrij ving
Voor 2020 hadden wij een lustrum bijeenkomst gepland. Door Corona hebben we dit uit moeten
stellen.
De opzet van de netwerkbijeenkomst is:
 De Duurzaamheidsvallei is gastheer en opent samen met een official de bijeenkomst
 Verenigingen/ stichtingen kunnen een stand krijgen waar zij voorlichting geven
 10 verenigingen/ stichtingen krijgen de gelegenheid om een pitch van 5 minuten te houden
 Na de 5e pitch is er een pauze waarna de Duurzaamheidsvallei heropent met een presentatie
 Afsluitend een netwerkborrel.
Veel werk is al gedaan, de uitrol is daarom goed, snel en efficiënt te organiseren.
Planning
Als Corona het toelaat zal de bijeenkomst oktober 2021 worden gehouden.
Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei en voorts afhankelijk van de programmering diverse stichtingen en verenigingen

Contactgegevens
Carel Brands
secretaris@duurzaamheidsvallei.nl
06 1004 1801

Projectnummer 5
Informatiebijeenkomst Vereniging Behoud Moerenburg
Korte p rojectomschrij ving
Moerenburg en Duurzaamheidsvallei streven zelfde doelen na, door meer samen op te trekken
worden we sterker en zijn de doelen meer efficiënt te realiseren. We helpen elkaar zowel met ideeën
als ook de uitvoering van projecten.
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Maatschappelijk effect:
Samenwerken doe je niet allen: door kennisdeling bouw een sterk netwerk. In deze groeperingen
uitbreiding zoeken voor de groep van de stichting.
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Dit is een herhaling. De ervaringen zijn prima. Reden voor continuïteit.
Planning
April 2021
Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, Vereniging Behoud Moerenburg, betrokken partijen
Maatschappelijk effect
Natuurverbetering leidt tot een gezondere samenleving
Contactgegevens
Henk Hoppenbrouwers
Henk.hoppenbrouwers@outlook.com
Telefoon 06 365 685 63

Projectnummer 6
2 e Informatiebijeenkomst m.b.t. Benedictus
Korte p rojectomschrij ving
In samenwerking met en in opdracht van Het Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt het project
Benedictus ontwikkeld.
Naar buiten treden en informeren is essentieel voor het nodige draagvlak
Planning
Het project is gestart in 2018 en zal zijn beslag krijgen in 2021 en 2022.
Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, Het GOB en de grondeigenaren zoals Gemeente Tilburg, Gemeente Oisterwijk,
Brabants Landschap, Waterschap en particulier eigenaren.
Maatschappelijk effect
Verbetering van de landschappelijke waarde van het gebied. Het geven van een duurzaamheidsimpuls.
Contactgegevens
Henk de Kort
HJMdeKort@Hetnet.nl
Telefoon 06 112 525 33
Henk Hoppenbrouwers
Henk.hoppenbrouwers@outlook.com
Telefoon 06 365 685 63

Projectnummer 7
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Het opzetten van een ecologische inventarisatie
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Korte p rojectomschrij ving
De Duurzaamheidsvallei bestrijkt een zeer groot gebied.
In het gebied zijn uiteraard herkenbaar de landbouwbedrijven, maar ook de landgoederen en de
natuur. Voorts is er een mix aan cultureel erfgoed, slow toerisme en beperkte Horeca. Inmiddels is veel
gedaan aan landschapselementen maar duurzaamheid en biodiversiteit vereisen een onderbouwing
van toekomstig beleid. Door de ecologische inventarisatie willen we aan de hand van data,
kaartmateriaal en veldbezoek een analyse van het plangebied in beeld brengen om te komen tot een
verankering van de natuurwaarden.

Planning
Een eerste start is in 2020 gemaakt. Door een financiële bijdrage van het Landschapsfonds zal het
project in 2021 worden afgerond.
2020 – 2021.
Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, de agrariërs, gemeente Oisterwijk en Tilburg, ZLTO, stagiaires
Maatschappelijk effect
Een goede balans realiseren tussen de kernwaarden van de Duurzaamheidsvallei.
Contactgegevens
Henk Hoppenbrouwers
henk.hoppenbrouwers@outlook.com
Telefoon 06 365 685 63

Projectnummer 8
Onderhoud wandelpaden
Korte p rojectomschrij ving
In de Duurzaamheidsvallei zijn inmiddels verschillende wandelroutes en ommetjes aangelegd. Ook zijn
er faciliteiten ten behoeve van de wandelroutes (bewegwijzering, parkeervoorziening, fietsenstalling)
gerealiseerd. Het is evident dat vandalisme, weersinvloeden en dagelijks gebruik vragen om
onderhoud.
Planning
Het onderhoudsplan is vastgesteld. Dit project is een continuproces en zal jaarlijks worden herhaald.
Waarbij moet worden aangetekend dat het meeste meubilair door ons wordt onderhouden maar de
hangbrug door de gemeente Oisterwijk wordt onderhouden.
Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, gemeente Oisterwijk
Maatschappelijk effect
Een uitnodigend, goed verzorgd en educatief wandelnetwerk in de Duurzaamheidsvallei.
Contactgegevens
Dré van Hal
Aivanhal49@gmail.com
Telefoon 06 110 109 34

Projectnummer 9

Korte p rojectomschrij ving
Hoe goed ken jij de natuur dichtbij huis? Ontdek het tijdens de Week van het Landschap 2021. Ga mee
op één van de vele excursies met de IVN-gids of boswachter of kies een mooie wandelroute. Voor
kinderen zijn er leuke speurtochten en andere spannende activiteiten. Er zijn door het hele land ruim
100 activiteiten zoals excursies, themadagen, streekmarkten, workshops en nog veel meer.
Planning
November 2021
Betrokk en partijen
Duurzaamheidsvallei, gemeente Oisterwijk, onderwijs.
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Week van het Landschap

6

Maatschappelijk effect
Bewustwording en educatie.
Contactgegevens
Henk Hoppenbrouwers
henk.hoppenbrouwers@outlook.com
Telefoon 06 365 685 63

Projectnummer 10
Ode aan het Landschap
Korte p rojectomschrij ving
2021 krijgt in de natuurwereld het thema “Ode aan het jaar van het Landschap”.
Wij zijn ons aan het beraden op welke wijze wij ludiek, innovatief en representatief invulling aan dit
thema kunnen geven. We zoeken daar de strategische partners bij.
Planning
Nader te bepalen
Betrokk en partijen
Zo mogelijk Oisterwijk Breed. Alle partijen die op een of andere wijze betrokken zijn bij natuur,
landschap klimaat e.d.
Maatschappelijk effect
Bewustwording, educatie
Contactpersoon
Voorlopig: Carel Brands
Secretaris@duurzaamheidsvallei.nl
Tel.: 06 1004 1801

4. Overige kernactiviteiten van de Duurzaamheidsvallei.
Projectnummer 11
Thematische activiteiten
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Korte p rojectomschrij ving
Het organiseren van thematische activiteiten zoals de Landelijke Natuurwerkdag, de dag van de
duurzaamheid, de nationale boomfeestdag. We zullen een aantal activiteiten organiseren, maar
andere via de media onder de aandacht brengen.
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Planning
17 maart
Nationale Boomfeestdag. Thema nog niet gevonden
21 maart
wereld dag van de bossen VN-resolutie
5 juni
Wereldmilieu dag (VN-resolutie)
17 juni
Wereld dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte
19 juli
Hoveniersmaandag (Derde maandag van juli)
2 september Duurzame Dinsdag (1e dinsdag in september sinds 1999)
14/ 18 september Week van het Landschap (3e week van september)
10 oktober
Landelijke dag van de Duurzaamheid
6 november
Landelijke Natuurwerkdag
Betrokk en partijen
Situationeel te bepalen

activiteit
publicitair
publicitair
publicitair
publicitair
publicitair
publicitair
publicitair
activiteit

Maatschappelijk effect
Het vergroten van betrokkenheid en begrip bij Leisurenatuur, milieu en duurzaamheid.
Contactgegevens
Carel Brands
secretaris@duurzaamheidsvallei.nl
06 1004 1801

Financiële paragraaf
project
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

naam
Herinnering aan kasteel Durendaal
herinnering aan molen bij Mie Pieters
Waardeherstel monumenten
Netwerkbijeenkomst
Informatiebijeenkomst behoud
Moerenburg
Informatiebijeenkomst Benedictus
Opzetten ecologische inventarisatie
Onderhoud wandelpaden
week van het landschap
Ode aan het landschap
Overige kernactiviteiten

bedrag
€ 1.400,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 750,00
€
€
€
€
€
€
€

50,00
400,00
500,00
300,00
300,00
50,00

€ 5.000,00

01. Voor kasteel Durendaal zijn de grootste ontwerpkosten reeds betaald. Het architectenbureau
zal voor de aanpassing van het ontwerp aanvullende nota’s sturen ivm reiskosten, overleg met
de gemeente en revisietekeningen.
02. Bouw van de toren, informatiebord, brochures en publiciteit
03. Herstel van de monumenten, brochures, informatiebord.
04. Organisatiekosten, zaalhuur, consumpties, presentatiemateriaal.
05. Vergaderkosten
06. Organisatiekosten, voorlichtingsmateriaal
07. Subsidie ontvangen uit het Landschapsfonds
08. Structureel onderhoud volgens het onderhoudsplan
09. Attenties voor deelnemende kinderen, inzet van de Oisterwijk Express voor veilig vervoer.
10. Een nieuw initiatief om in te spelen op het landelijk thema
11. Schrijven van artikelen gaat budgettair neutraal, klein drukwerk voor brochures is noodzakelijk
en daarnaast fotografie en ander beeldmateriaal.
NB: De opgenomen bedragen zijn een aanvulling op de door te verrichten uitgaven. Het is uiteraard
niet mogelijk om de 11 projecten met € 5.000,00 te verrichten.
Vrijwilligersuren zijn in de financiële opzet niet meegenomen.
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Toelichting op de financiële paragraaf
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