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Jaarverslag van de Stichting Duurzaamheidsvallei over het jaar 2020.

De stichting kan terugkijken op een “gehavend” jaar 2020. COVID -19 heeft een desastreus spoor
nagelaten als het gaat om efficiënt te kunnen vergaderen. In principe vergaderen wij elke laatste
maandag van de maand. Maar de ongewenste gast Corona en de overheidsmaatregelen maakte dat
we slechts 4 keer met het voltallige bestuur bij elkaar zijn geweest. Daarentegen heeft het dagelijks
bestuur 4 keer de honneurs waargenomen. Essentieel beslissingen zijn via de mail aan de
bestuursleden voorgelegd. Op deze wijze bleef de continuïteit toch gewaarborgd.
Diverse projecten zijn opgepakt en voor een gedeelte ook weer afgewerkt. Het enthousiasme waarmee
eenieder van de stichting zijn werkzaamheden oppakt geeft veel vertrouwen, we krijgen steeds meer
voor elkaar.

Duurzaamheid.

Bij alles wat we ondernemen is het aspect duurzaamheid vanzelfsprekend. We hebben weinig kunnen
doen aan een verdere uitrol van duurzame energie, maar bij alle beslissingen en aanschaffingen wordt
gekeken naar het duurzame karakter.

Historie.

Een van de doelstellingen van de Stichting is in het stroomgebied van de Voorste Stroom enkele
relicten uit het verleden weer tot leven te wekken. Het cultureel erfgoed is geïnventariseerd en een
plan van aanpak is vastgesteld. De herinnering aan kasteel Durendael is een hoofdpijndossier. Het plan
is klaar, de financiering zal geen grote zorg zijn. Helaas is medewerking van de (lokale) overheid nodig
in de vorm van vergunningverlening. Na de gemeenteraadsverkiezing wordt een nieuw overleg gestart.
Wel is de historie van de voormalige vuilnisbelten in beeld gebracht. Een informatiebord werd
geplaatst bij de voormalige vuilnisbelt Hoevenseweg.
De volmolen terugbrengen gaat niet maar het besluit is genomen om aldaar een ooievaarsnest te
realiseren. Aan de wegkant zal een informatiebord worden geplaatst.
Een bijzonder initiatief is in 2020 gestart: er wordt een lijvig boek geschreven over de invloed van de
mens op de natuur. Vanaf het Stenen Tijdperk tot nu wordt het Beekdal van de Voorste stroom in
beeld gebracht. De boodschap is helder: we hebben nu nog de mogelijkheden om te herstellen! Het
boek zal in oktober 2021 in de winkels liggen.

Recreatie.

Ook een speerpunt van de Duurzaamheidsvallei is mensen laten genieten van het gebied, zowel voor
wandelaars als fietsers, maar ook ruiters en menners moeten er veilige mogelijkheden zijn.
Duurzaam houdt voor ons in dat we spreken van slow toerisme, dus wandelen met de rugzak, geen
caravans, geen (cross) motoren. Rust in het gebied.
Er is in 2020 een onderhoudsplan wandelpaden opgesteld. De wandelroute aanduidingen worden wel
eens vernield maar feitlelijk steeds snel hersteld.

Natuur en Landschap.

Duurzaamheid is op dit gebied het streven naar een natuur inclusieve landbouw. Het project
Benedictus heeft op dit terrein veel inspanning gevraagd van enkele mensen. De samenwerking met
het GOB en de provincie is goed. Wat ons betreft zou het tempo wat hoger mogen.

Daarnaast is er veel energie gaan zitten in de aanleg van nieuwe landschapselementen en het knotten
en snoeien van wilgen en bomen.
In opdracht van de gemeente Oisterwijk is een ontwerp gemaakt voor de inrichting en aanleg van de
beplanting van het retentiebekken bij het nieuwe sportpark Den Donk (tussen de Hoevenseweg en de
Sportlaan). De aanleg is gerealiseerd in november 2020 samen met een grote groep vrijwilligers van
Intents (organisatie van het jaarlijkse INTENTS festival .

Samenwerking.

Onder het motto “samen kunnen we veel” hebben we het initiatief genomen een netwerk
bijeenkomst te organiseren. De globale opzet zou zijn dat de Duurzaamheidsvallei als organisator
partners uit het netwerk uitnodigt in drie geledingen:
 Mogelijkheid om een stand in te richten om het eigen gedachtegoed uit te dragen.
 8 partners krijgen het podium om een pitch van 5 minuten te houden over hun thema
 Vervolgens een netwerkborrel waar we de contacten met eenieder kunnen verdiepen.
De Duurzaamheidsvallei zal als gastheer tussendoor 2 presentaties verzorgen over hun eigen doen en
denken.
Helaas COVID-19 trok een streep door de plannen. Het wordt geen afstel. De respronse op het initiatief
was zo positief dat we na de versoepeling alsnog de netwerkovereenkomst organiseren.

Educatie.

In 2020 is ook aan educatie aandacht besteed. We hebben verschillende rondleidingen verzorgd en
aspirant-gidsen van het IVN zijn door ons begeleid.

Algemeen.

We hebben een goede samenwerking met Het Groene Woud en op basis van het meerjarenplan
krijgen we jaarlijks een financiële ondersteuning. Dit maakt voor ons het werken iets makkelijker. Ook
voor 2021 werd weer een jaarplan opgesteld. Van het jaarplan 2020 werden -ondanks COVID-19 – de
projecten grotendeels gerealiseerd.

Wensen voor 2021.

Afmaken wat nog niet af is, wandel-ruiterroutes zo mogelijk uitbreiden. Met Het Groene Woud een
nieuwe overeenkomst sluiten voor een vijf jaren plan. Toetreden tot het duurzaamheidsplatform van
de gemeente Oisterwijk. Zo snel mogelijk na de overwinning op COVID-19 inspelen op het nieuwe
normaal en onze gedroomde netwerkbijeenkomst organiseren. Als kers op de taart zo het zeer mooi
zijn als we eindelijk de herinnering aan kasteel Durendael kunnen realiseren.

Tot slot.

Het bestuur bestond in 2020 uit:
Henk Hoppenbrouwers
voorzitter
Carel Brands
secretaris
Dré van Hal
penningmeester
Henk de Kort
bestuurslid
grond en eigendommen
Ralph Akkermans
bestuurslid
landinrichting
Tim Bijl
bestuurslid
landinrichting
Joost Schretlen
bestuurslid
duurzame energie
Saskia de Kock
bestuurslid
Cultureel erfgoed
Het bestuur wordt ondersteund door Michiel Werner als notulist.
December 2020.
Carel Brands, secretaris

