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Nieuwsbrief 2021.01.
Van het bestuur.

2021 is begonnen met een voortzetting van COVID-19. We laten ons daar niet door afschrikken.
Onze plannen voor dit jaar liggen vast in het jaarplan 2021 en er is geen aanleiding om aan te nemen
dat we de gestelde doelen niet gaan halen. We werken Corona Proof in de buitenlucht of we
vergaderen digitaal. Het optimisme blijft goed en de energie is aanwezig. Wel natuurlijk de vraag wat
wij als mensheid kunnen doen om de gevaren van virussen en gerelateerde verstoringen te
beïnvloeden, want dat wij, als mensheid, er de hand in hebben leidt geen twijfel.
Wij zijn niet voor niets de Duurzaamheidsvallei. Door onze inzet proberen wij – zij het in het klein –
een bijdrage te leveren aan het keren van het tij.
Met deze Nieuwsbrief willen wij u graag daarover weer informeren. Wij wensen u veel leesplezier en
wilt meer weten? secretaris@duurzaamheidsvallei.nl u krijgt snel antwoord.
1. Klimaatadaptatie

De Stichting duurzaamheidsvallei wordt steeds meer gezien
als een serieuze partij, die in het stroomgebied van de Voorste
Stroom diverse acties onderneemt ten behoeve van het
landschap, diversiteit, duurzaamheid en samenwerking.
Daardoor worden wij ook uitgenodigd door derden om mee te
denken en te praten over diverse actuele zaken die ook het
gebied raken waarin wij actief zijn. Zo zijn wij de afgelopen
maanden betrokken geraakt bij gesprekken over
klimaatadaptie, een initiatief waarin verschillende partijen actief mee kunnen denken en praten
over de klimaatplannen die in Nederland op ons afkomen. Een van die heikele punten is vooral de
verdroging van Nederland, hoe houden we ons water vast, hoe houden we de steden en dorpen
koel. Aan dit overleg hebben de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle, Tilburg en Oisterwijk
deelgenomen. Verder de ZLTO, de Beekse Bergen, Roozen van Hoppe en de fa. Reyrink, de
werkgroep Moerenburg en onze stichting.

2. Verstedelijking
Klimaatadaptatie en verstedelijking staan haaks
op elkaar en toch zullen compromissen gesloten
moeten worden. In dit kader zijn wij uitgenodigd
om kennis te nemen en mee te praten van een
ontwikkelingsvisie Oostflank regio Tilburg-Breda.
Deze visie gaat ons allemaal raken, 100.000
woningen en 1.000.000 inwoners erbij in het
gebied van Tilburg-Breda-Oosterhout-WaalwijkOisterwijk.
Geloof maar dat dit effect groot is voor onze
samenleving, landbouw zal stadslandbouw worden, landbouwgrond zal natuur worden en
uiteraard wordt veel grond gebruikt voor de woningbouw. Gelukkig kunnen we in die

bijeenkomsten ons zegje doen en wordt rekening gehouden met de opmerkingen van de
deelnemers maar een ding is zeker, impact gaat het hebben. Voor ons de centrale vraag: hoe ga je
in die woonbehoefte voorzien zonder het typische karakter van kleine kernen aan te tasten?
3. Samenwerken doe je niet alleen
Wij willen en zoeken steeds meer de samenwerking met partijen die
ons werk willen ondersteunen, het zij met raad maar ook fysiek. Zo
heeft de werkgroep Moerenburg een aantal knotwilgen geknot in de
buurt van de Voorste stroom.
Als netwerkorganisatie kun je met een klein team bergen verzetten.
Vanwege onze netwerkpartners kunnen wij bergen verzetten. Op elk
beleidsterrein van onze stichting hebben we externe partners, die we
waar nodig in kunnen schakelen, waardoor we op alle fronten zeer
sterk staan.
Om een paar netwerkpartners te noemen:
DEC (de energiecorporatie Oisterwijk), Groen Boer Doen, Brabants
Landschap, Groen Ontwikkelfonds Brabant, Gemeente Oisterwijk,
Gemeente Tilburg, Het Groene Woud.
4. Ontwikkelingen in het gebied Benedictus
In de Benedictus zijn we drukdoende de
natuurontwikkeling van dit gebied steeds meer inhoud
te gaan geven. Een complex verhaal waar veel energie
in gaat zitten. Belangrijk in deze ontwikkelingen zijn de
grondeigenaren en het waterschap, een en ander
wordt mede gefinancierd door het Gob wat staat voor
het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant. Gelukkig heeft
de gemeente Tilburg besloten om ons te helpen bij de
complexe opgave voor de aanpassingen van de Voorste
Stroom. Dan moet je denken aan juridische bijstand en
bij de aanbesteding van complexe werkzaamheden.
5. Men routes

Regelmatig krijgen wij van ruiters en menners he verzoek om mee
te werken aan de realisatie van men en ruiterroutes. En die gaan
niet alleen in het gebied van de DV maar die lopen ook door in de
bossen van BL en NM. Wij opereren in deze als intermediair tussen
de aanvragers en de eigenaren van de natuurgebieden.

6. Duurzame energie
Een aantal jaren geleden hebben wij het initiatief genomen om dakeigenaren te stimuleren om zonnepanelen op hun daken van
schuren en stallen te leggen. Wij hebben de mogelijkheden
uitgelegd en een onderzoek in deze betaald. Het resultaat is dat nu
het zesde dak vol gelegd wordt met zonnepanelen. De operationele
kant van deze actie wordt begeleid door de energie coöperatie DEC
uit Oisterwijk.

7. Het Beekdal van de Voorste Stroom
We schreven er al eerder over: onze Duurzaamheidsvallei is gelegen in het beekdal van de Voorste
Stroom. Dit gebied heeft letterlijk alles wat je in een leefbare samenleving nodig hebt. Lucht,
water, natuur, economie en ecologie in balans, slow toerisme. Onze trots over dit gebied wordt op
dit moment vastgelegd in een zeer fraai boek. Een schrijverscollectief met ieder kennis op eigen
terrein, heeft Het Beekdal in beeld gebracht van af het Stenen Tijdperk tot nu. Een boek van
ongeveer 256 pagina’s met bijzonder mooi beeldmateriaal zal een impressie geven hoe de invloed
van de mens is geweest in de afgelopen eeuwen. Aandacht voor geomorfologie, aandacht voor
cultureel erfgoed, aandacht voor het aangenaam verpozen, maar ook de juridische strijd tussen
David en Goliath, het kleine Oisterwijk tegen het grote Tilburg) vanwege de enorme vervuiling van
de Voorste Stroom. De beeldredactie heeft momenteel de zware taak om de bijzondere teksten te
voorzien van bijpassend beeldmateriaal. Zij moet een keuze maken uit ruim 10.000 foto’s en
afbeeldingen.
8. Ode aan het landschap.
2021 is het jaar waarin landelijk activiteiten
op stapel staan om een ode te brengen aan
het landschap. Iedere provincie vult dat zelf
in. Ook wij zijn druk aan het nadenken hoe
we daar inhoud aan kunnen geven.
Momenteel denken we schilderen in het
landschap, fotograferen in het landschap,
gedichten over het landschap, wandelen in
het landschap en nog wat meer. We
houden u op de hoogte wat het uiteindelijk
wordt, de bedoeling is ergens in september
de ode aan het landschap in uitvoering te
hebben.
Meedenken? Leuk idee? Laat het weten: secretaris@duurzaamheidsvallei.nl
9. De handen uit de mouwen en de schop in de grond!
Eind november 2020 hebben we samen met een grote
groep vrijwilligers van festival INTENTS de beplanting
aangelegd van het retentiebekken tussen de Sportlaan
en de Hoevenseweg. Door een mogelijke wijziging in de
plannen hebben wij het geheel op dat moment niet af
kunnen ronden. Op 6 maart a.s. zullen we de laatste stap
doen. Ook nu weer met een forse delegatie vrijwilligers
zullen wij de natuur verrijken met zo’n 2.500 boompjes
en struiken. Een mooi wandelgebied van zo’n 2,5 ha is
daarmee aan de groene parels van Oisterwijk toegevoegd.
10. Hier doen we het voor!
Sinds de start van onze activiteiten hebben we zo’n kleine 20.000
bomen en struiken aangeplant in de Duurzaamheidsvallei. Het
planten geschiedt altijd door vrijwilligers. Waar velen niet bij
stilstaan is dat elke boom, struik, elk landschapselement
onderhoud vraagt. Ook dat is voor ons het vrijwilligerswerk. Veel
uren, soms in weer en wind. Geen vergoeding, hoog uit een kop
koffie. De beloning? Niet alleen voor ons, maar voor alle passanten:
een zeer mooie natuur. Kijk eens naar dit plaatje, dit is een Ulex
Europaeus, beter bekend als de gaspeldoorn, enige jaren geleden
geplant aan de Oisterwijkse baan.

11. Tot slot
De nieuwsbrieven geven een doorkijk naar onze activiteiten. Als we alles zouden
noemen dan is de Nieuwsbrief te klein, dat gaan we dus niet doen. Wat wel relevant is:
we krijgen geen subsidie, we “verdienen” ons eigen geld, want wat we doen kost veel.
Gelukkig hebben we enkele sponsors, we verrichten diensten tegen betaling en op die
manier kunnen we overleven. Omdat we “Vriend” zijn van Het Groene Woud kunnen
we voor bijzondere projecten een financiële bijdrage krijgen van Het Groene Woud. We
willen daarom hier de oproep doen om zeker ook “Vriend van Het Groene Woud” te
worden. Voor interesse en aanmelding klik hier:
https://www.jouwgroenewoud.com/vriend

