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A

ls het over natuurgebieden in NoordBrabant gaat, worden in de omgeving
van Tilburg vooral De Brand, Kampina,
de Oisterwijkse bossen en vennen en
de Loonse en Drunense Duinen genoemd; het
beekdal van de Voorste stroom wordt vaak over
het hoofd gezien. In dit boek wordt duidelijk
gemaakt, dat die geringe belangstelling geheel
ten onrechte is.
Het gaat om een kleinschalig landschap, waarin veel van de oorspronkelijke verkaveling en het
historisch gebruik nog steeds goed waarneembaar zijn. De overgang van het droge zand naar
de lager gelegen, vochtige beekvallei is heel kenmerkend. Dat heeft tot gevolg dat de beemden
een rijke flora en fauna hebben. Bovendien liggen er het Galgeven en het Schaapsven, vennen
die een Europese bescherming hebben gekregen.
Door de uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten zoals De Benedictus kan de waarde van
het gebied nog aanzienlijk toenemen.
Duizenden jaren geleden hebben mensen zich
al aan de rand van het beekdal gevestigd. In een
apart hoofdstuk worden alle vondsten toegelicht
en besproken. Ook de in het gebied voorkomende
planten en dieren krijgen de volle aandacht.

De mensen die in het gebied wonen, komen
eveneens aan de orde. In de eerste plaats zijn
dat degenen die zich ingezet hebben voor de
bescherming van Moerenburg en Heukelom.
Ook boeren, recreanten en hobbyboeren vertellen
waarom het gebied voor hen van belang is. Hoe
kunnen boeren de komende decennia verder met
hun bedrijf, terwijl woningen, windmolens en
zonnepanelen ergens moeten komen? Het boek
is bestemd voor een breed publiek, dat belangstelling heeft voor zijn eigen woonomgeving.

De Voorste Stroom is een uitgave van
Stichting de Duurzaamheidsvallei in samenwerking
met de Vereniging Behoud Moerenburg
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