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Nieuwsbrief 2020 03. 
 
1. Van het bestuur. 

Het jaar 2020 loopt ten einde. Geheel overschaduwd door COVID 19. Er zijn branches die enorme 
stroppen hebben geleden, maar er zijn ook branches uitstekend hebben gedraaid doordat b.v.  
mensen niet op vakantie konden. 
Wij, als Duurzaamheidsvallei, zitten er mooi tussenin. Onze vergaderingen zijn niet of in een klein 
team doorgegaan, een aantal van onze projecten moest worden uitgesteld, maar het buitenwerk 
is met in acht name van de regels geheel doorgegaan. 
Met deze Nieuwsbrief willen wij u graag weer informeren. Wij wensen u veel leesplezier en wilt 
meer weten? secretaris@duurzaamheidsvallei.nl u krijgt snel antwoord. 

 
2. Terugblik op 2020 

 COVID 19 heeft op ons slechts een beperkte invloed gehad. Slechts één grote activiteit kon 
geen doorgang vinden. We hadden op 8 april een netwerkbijeenkomst gepland. Er waren zeer 
veel aanmeldingen. Dat gaf ons de overtuiging dat er behoefte was, we hebben de bijeenkomst 
dus uitgesteld tot een latere datum waar we Corona vrij kunnen samenkomen. 

 We zijn bezig met een doorstart van de herinnering aan kasteel Durendaal. Plannen zijn klaar, 
financiering lijkt geen probleem. We kunnen helaas niet zonder vergunning en medewerking 
van de lokale overheid………… 

 12 objecten van cultureel erfgoed in ons gebied zijn geïnventariseerd, er is een plan van aanpak 
op gemaakt en de uitrol van de realisatie is begonnen. 

 Ons mooie gebied ondergaat een metamorfose door het steeds aanbrengen van nieuwe 
landschapselementen. Daarom hebben we besloten een 0-meting te doen op het gebied van 
flora en fauna. Deze ecologische inventarisatie zal in april 2021 zijn afgerond. 

 De Duurzaamheidsvallei heeft inmiddels een groot 
wandelnetwerk. Uiteraard vraagt dit onderhoud. Een 
meer jaren onderhoudsplan is opgesteld. 
 De zeer hardnekkige Japanse Duizendknoop is door 
ons een paar jaren geleden opgeruimd. Jaarlijks werd bij 
nazorg gekeken naar resten. Dit jaar zijn de laatste resten 
definitief verwijderd. 
 Het gebied Benedictus ondergaat een transformatie 

van landbouw naar natuur inclusieve landbouw. Het gaat hier om ongeveer 80 ha. Het project 
gaat enkele jaren duren maar in 2020 zijn flinke stappen gezet. 

 Het beekdal van de Voorste Stroom heeft veel historie, een zeer grote diversiteit en krijgt een 
mooie toekomst. Alle reden om er een boek over te schrijven. Een collectief van 10 schrijvers 
brengt het Beekdal in beeld in een zeer fraai boek, waar we het Stenen Tijdperk tegenkomen, 
maar ook de tussenliggende eeuwen met als kers op de taart een vleugje toekomst. In oktober 
2021 ligt dit boek in de winkel maar zeker nu al de moeite waard om te reserveren. 

 
3. Doorkijk naar de plannen voor 2021 

Voor 2021 is weer een ambitieus jaarplan vastgesteld. Het gaat te ver om het hier uit te werken, 
maar het accent ligt op natuur en natuurontwikkeling. Het landelijke thema “Ode aan het 



Landschap” zal zeker ook aandacht krijgen. Daarnaast de effectuering van een aantal 
cultuurhistorische objecten. Het jaarplan is via het secretariaat op te vragen. 
 

4. Aanplant retentiebekken 
De gemeente Oisterwijk heeft een fraai en zeer 
representatief sportpark gerealiseerd. Bij 
sportpark Den Donk is tevens een 
retentiebekken aangelegd. De 
Duurzaamheidsvallei heeft bij dit 
retentiebekken het beplantingsplan ontworpen 
en aangeplant. Op 27 en 28 november heeft 
een team van 22 vrijwilligers waaronder een 
stevige delegatie van INTENTS 75 bomen en 
ongeveer 2.000 boompjes en struiken geplant. 
Het is mooi als je dan vrijwel onmiddellijk  de 

voetsporen van jonge reeën ziet. Weer een toevoeging aan de mooie natuur van Oisterwijk. 
 

5. Sponsors 
De Duurzaamheidsvallei werkt zonder subsidie, we houden “onze eigen broek” op. Als vriend van 
Het Groene Woud krijgen we jaarlijks een kleine financiële bijdrage. Onze voornaamste inkomsten 
zijn de opdrachten die we tegen vergoeding doen. Daarom zijn 
we blij met de sponsoren die onze doelstellingen ondersteunen. 
Om sponsoring aantrekkelijk te maken hebben wij een ANBI 
status. Hierdoor is het voor particulieren en bedrijven interessant 
om ons financieel te ondersteunen. Er zijn voor sponsoring 
verschillende mogelijkheden: er zijn mensen die gewoon een 
donatie doen, die we zelf mogen bestemmen, maar er zijn ook 
mensen die de kosten voor een project op zich nemen. Een 
voorbeeld: in het cultureel erfgoed is een molen opgenomen die 
in de loop der tijd verdwenen is. Het is onmogelijk deze molen 
terug te brengen, maar op die locatie wordt een ooievaarspaal 
geplaatst met een informatiepaneel waarop de historie van de molen wordt vermeld. Een 
mogelijke sponsor zou aan dit project zijn naam kunnen verbinden. Voor meer informatie 
secretaris@duurzaamheidsvallei.nl 
 

6. Van Gogh Nationaal Park in oprichting 
Het Van Gogh NP, met de metropoolregio Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en 
Breda goed voor bijna 1,5 miljoen inwoners, is de tweede economie van Nederland en één van de 
slimste regio’s ter wereld. Het is een hotspot voor hightech, innovatie en design, geworteld in een 
sterke maak-industrie. Steeds meer studies laten zien dat we die internationale toppositie mede 
te danken hebben aan een uitmuntend vestigingsklimaat op het gebied van natuur, cultuur én 
landschap. Een aantrekkelijk en gezond woon en leefklimaat, met prachtige landschappen en 
cultuur om de hoek, is een absolute voorwaarde voor een succesvolle kenniseconomie. 
Topeconomie vraagt om toplandschap. Met fraaie natuurgebieden, het Brabantse 
bekenlandschap, bruisende steden én het thuisland van Van Gogh hebben we goud in handen. Het 
besef én de erkenning dat we daarmee een Nationaal Park van Wereldklasse kunnen zijn, versterkt 
het zelfbewustzijn en de trots op ons Brabantse landschap. Het Van Gogh NP wordt daarmee niet 
alleen een aantrekkelijke woonomgeving en reisbestemming voor bewoners, (internationale) 
bezoekers en kenniswerkers, maar ook – en vooral - een vliegwiel voor de gezamenlijke 
ontwikkeling van Noord-Brabant en de versterking van ons landschap en de biodiversiteit. Dat is 
belangrijk voor alle Brabanders, of zij nu bewoner, ondernemer, vrijwilliger of recreant zijn. Zo is 
het Van Gogh NP – als sterk merk - een impuls voor de (inter)nationale positionering en versterking 
van onze regio. 



 
Hierbij de link naar het 3 minuten filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bidD6bSNM50&feature=emb_logo 
  
En de link naar het Masterplan: 
https://www.vangoghnationalpark.com/masterplan 
  
Stichting Duurzaamheidsvallei en het Van Gogh NP 
De Duurzaamheidsvallei ligt geografisch gezien in het Van Gogh NP. In beide gebieden wordt 
bovendien gewerkt aan een duurzaam evenwicht tussen ecologie en economie.  
De Duurzaamheidsvallei is een prachtig voorbeeld van hoe concrete initiatieven van burgers, 
organisaties en bedrijven samenvallen met klimaat- en duurzaamheidsambities van bijvoorbeeld 
terreinbeheerders, waterschappen en provincie. 
Voor de Duurzaamheidsvallei zit de toegevoegde waarde van Van Gogh NP hem in de inzet  
van het Van Gogh NP-netwerk (een samenwerking en beweging van bijna 50 partners), het podium 
geven aan zaken die voor de Duurzaamheidsvallei belangrijk zijn en het creëren van urgentie. 
Andersom is Duurzaamheidsvallei van betekenis voor Van Gogh NP dankzij alle concrete projecten. 
Samen hebben we een hele reeks aan doelen op het gebied van droogte, wateroverlast, 
biodiversiteit, landschappelijke kwaliteit, vitale landbouw en een prettig en gezond woon- en 
leefklimaat. Zo versterken we elkaar, als onderdelen van een gezamenlijke beweging.  
De projecten in de Duurzaamheidsvallei zijn een mooie aanvulling op de grote gebiedsprojecten in 
Brabant. De Duurzaamheidsvallei-projecten zijn bovendien zeer lokaal gebonden. Dat zorgt voor 
grote betrokkenheid van de streek en dat juichen we van harte toe.  
Maar het landschap van de toekomst moet ook nationaal en Europees op de agenda komen. Dat 
is wat we beogen met de aanpak in Van Gogh NP. 
In Brabant kan dat, als we maar samenwerken. Elk vanuit onze eigen ambities maar uiteindelijk 
met een gezamenlijk doel: het realiseren van een vitaal landschap, met prachtige natuur en 
biodiversiteit tot in de steden en dorpen. Waar ook een boterham verdiend kan worden en waar 
je graag en trots wilt wonen. 
 
Bezoek de website via: https://www.vangoghnationalpark.com 
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via: https://www.vangoghnationalpark.com/nieuwsbrief 
Achtergrondinformatie 
Nederland werkt aan een nieuw en ambitieus programma voor Nationale Parken. De nieuwe 
Nationale Parken zijn robuuster, sterker en van internationale allure. De focus is breder. De nieuwe 
Nationale Parken zijn geen geïsoleerde eilanden, maar staan midden in de samenleving. Agrarische 
cultuurlandschappen horen erbij. Steden en dorpen horen erbij. De versterking van natuur en 
landschap blijf topprioriteit. Maar in de nieuwe parken spelen beleefbaarheid, de versterking van 
de economie en betrokkenheid van inwoners, vrijwilligers en ondernemers een prominente rol. 
Samen vormen de nieuwe Nationale Parken het visitekaartje van wat Nederland internationaal te 
bieden heeft. In 2016 hebben verschillende Brabantse partijen het initiatief genomen om ook in 
Brabant zo’n Nationaal Park van Wereldklasse te ontwikkelen: het Van Gogh Nationaal Park (Van 
Gogh NP). 
 
De ambitie is gestart in 2016 waarbij Nationaal Landschap Het Groene Woud, Nationaal Park 
Loonse en Drunense Duinen en Brabants Landschap het concept “Van Gogh NP” als bidbook 
hebben ingediend in het kader van de verkiezing van het “mooiste natuurgebied van Nederland”. 
Ook de Provincie Noord-Brabant heeft zich op verzoek van de partijen aangesloten.  
In juni 2018 heeft de Stuurgroep van partijen in het bijzijn van de Commissaris van de Koning, het 
Van Gogh NP uitgeroepen tot “in oprichting”. 
Vervolgens hebben zij gezamenlijk financiële middelen ingezet voor het opstellen van het 
Masterplan van Gogh NP als basis voor de aanvraag van de status Nationaal Park bij de Minister 
van LNV. 



Op 30 maart 2020 hebben de gezamenlijke partners een Masterplan Van Gogh NP ingediend bij 
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), om het Van Gogh NP in oprichting 
als Nationaal Park aan te wijzen. 
 
De ontwikkeling van het Van Gogh NP, zoals beschreven in het Masterplan en de korte 
samenvattende Brochure biedt kansen en meerwaarde op ecologisch, sociaal en economisch vlak: 
een mooie en gezonde leefomgeving voor bewoners,  versterking van natuur en landschap, 
economie (vestigingsklimaat, extra kansen voor vrijetijdseconomie/duurzaam toerisme ), erfgoed 
& cultuur en perspectief voor boeren en voedsel. Een ontwikkeling, waarin juist rondom de 
natuurgebieden tot in de dorpen en steden wordt gewerkt aan de ontwikkeling van “het landschap 
van de toekomst”, door inmiddels bijna 50 partijen met verschillende belangen maar vanuit een 
gezamenlijke koers. Deze samenwerking zet het gebied op strategisch niveau hoger op de 
(inter)nationale en regionale agenda’s, waardoor een multiplier en meer impact (massa) ontstaat 
dan in een versnipperde omgeving.  Deze bundeling van krachten, in combinatie met de Status NP 
– een sterk merk - mobiliseert budgetten van anderen naast die van de partners, zoals bij het Rijk 
en Europa. 
 
Het Masterplan is gericht op 4 ontwikkellijnen, die waar mogelijk in een gebiedsgerichte aanpak 
worden gerealiseerd: 
1: We verbinden steeds meer natuurgebieden met elkaar, en ontwikkelen het landschap 
daaromheen met groene verbindingen, en een klimaatrobuust bekenlandschap; 
2: We werken aan een toekomstperspectief voor landbouw en voedsel (= Brabants Bodem); 
3: We trekken de natuur tot in de dorpen en steden; 
4: We maken het erfgoed van Van Gogh beleefbaar en scheppen ruimte voor duurzaam toerisme, 
voor Brabanders zelf en anderen. 
 
De partners van het Van Gogh NP koersen op het verkrijgen van de status Nationaal Park op 30 
maart 2021. 
 

7. Educatie en voorlichting 
De mensen van de Stichting worden steeds meer gevraagd om informatie in de vorm van een 
excursie  te geven over het gebied waarin wij actief zijn. In de afgelopen periode hebben wij een 
rondleiding verzorgt voor de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, KNNV afd. 
Tilburg. Daarin is uitgebreid uitleg gegeven over de historie van het gebied en de ontwikkelingen 
die in de komende jaren ons te wachten staan. 
Eveneens is deze excursie gegeven aan personen die de opleiding volgen bij het IVN tot natuurgids. 
Het IVN zal naar aanleiding van deze activiteit steeds meer gaan besluiten om dit gebied als 
opleidingsgebied aan te gaan merken. Uit deze excursie kwam ook het idee voort om een 
oeverzwaluwen wand te gaan bouwen in het gebied in de nabijheid van de Voorste Stroom. 

 
8. Tot slot 

Deze Nieuwsbrief is aanzienlijk uitgebreider dan u van ons gewend bent. Het belang van het 
Vincent van Gogh Nationaal park i.0. woog voor ons erg zwaar daarom is uitgebreid aandacht aan 
dit onderwerp besteed. 
 
COVID 19 beheerst ons leven. De maatregelen trekken een grote wissel 
op de samenleving. Economisch komen er zware tijden. Toch: kop op en 
positief naar de toekomst kijken. 
Het team van de Duurzaamheidsvallei wenst u allen fijne Feestdagen, 
een goede jaarwisseling en een gezond 2021. 
 
 


