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Nieuwsbrief 2021.04.
Van het bestuur.

2021 loopt op zijn einde. 2022 staat voor de deur. COVID-19 met alle varianten beheersen het leven.
Maar toch….: als we de revue laten passeren dan is het voor de Duurzaamheidsvallei een zeer boeiend
en actief jaar geweest. We hebben bestuursvergaderingen digitaal gedaan, maar ook sommige laten
vervallen. In deze Nieuwsbrief kun je ook teruglezen dat onze voornemens voor een groot gedeelte
zijn uitgekomen en dat gestelde doelen zijn bereikt. Het geeft ons een goed gevoel dat ondanks de
beperkende maatregelen wij toch hebben kunnen werken en mooie resultaten kunnen laten zien.
Henk Hoppenbrouwers neemt afscheid als voorzitter van de stichting, om vervolgens trekker te
worden van de werkgroep Natuurontwikkeling en Landschap. Als nieuwe voorzitter van de stichting is
Ruud Niessen benoemd. Wilt u over bepaalde onderwerpen nadere informatie dan is een mailtje aan
secretaris@duurzaamheidsvallei.nl voldoende, u krijgt snel antwoord.
1. Het is mooi geweest.
Als je dat zo ziet staan denk je al snel, hij was er zeker klaar mee. Ik kan u verzekeren dat dit niet zo is,
integendeel, ik had nog wel jaren door willen gaan. Toen ik 7.5 jaar geleden het voorzitterschap min
of meer gedwongen overnam zou dat, volgens afspraak, voor een half jaar zijn. In die tijd kon gezocht
worden naar een echte voorzitter die de stichting naar buiten toe kon vertegenwoordigen. Door allerlei
zaken is het ruim 7.5 jaar geworden. Jaren die zijn omgevlogen en waar door mijn medebestuursleden
ongelooflijk veel werk is verricht. Om inzicht te krijgen in hoeveel er gerealiseerd is kunt u kijken in het
boek “De Voorste Stroom, een ondergewaardeerd beekdal”. Daarin kunt u lezen wat er allemaal
bereikt is door ca. 8 bestuursleden, soms terzijde gestaan door veel vrijwilligers. Zeker is het niet mijn
laatste klus voor de Stichting, de komende jaren ga ik mede de kar trekken om het landschap van de
Benedictus nog mooier te maken dan het nu al is. U allen gaat daar de komende jaren nog veel over
horen.
Voor nu wil ik mijn medebestuursleden heel hartelijk danken voor de meer dan fijne samenwerking en
wil Ruud alle goeds en succes wensen. Hem kennende komt dat zeker goed.
Henk Hoppenbrouwers (rechts) heeft
zojuist de voorzittershamer
overgedragen aan Ruud Niessen.
(foto Carel Brands).

2. Introductie Ruud als nieuwe voorzitter
Even een korte introductie. Mijn naam is Ruud Niessen, 58 jaar, gehuwd en twee kinderen. Geboren
en getogen in Limburg en via mijn studie Economie in Tilburg beland. Inmiddels alweer bijna 25 jaar
woonachtig in Berkel-Enschot. Door de week ben ik nog vier dagen werkzaam als partner van een
organisatie-adviesbureau.
Maar die vrije dag in de week wil ik graag besteden aan het mede besturen van stichting De
Duurzaamheidsvallei. Wat mij vooral aanspreekt aan dit burgerinitiatief is het feit dat De
Duurzaamheidsvallei laat zien echte resultaten op te leveren. Daar wil ik dan ook graag een bijdrage
aan leveren. Met elkaar goede ideeën bedenken om het beekdal van de Voorste Stroom nog verder te
verduurzamen in brede zin en dan samen met enthousiaste mensen dit ook echt voor elkaar krijgen.
Mijn kennis ligt daarbij niet op natuurontwikkeling, flora en fauna of cultuurhistorische aspecten, maar
ik zal mijn energie vooral richten op het realiseren van de randvoorwaarden die nodig zijn om
resultaten te bereiken. Ik kijk uit naar samenwerking met ieder die hieraan wil bijdragen.
3. Jaarplan 2021
Het jaarplan 2021 kende 12 projecten. Deze varieerden van cultureel erfgoed tot onderhoud
landschapselementen, maar ook voorlichting en educatie waren opgenomen. Het doet ons genoegen dat we
vrijwel alle projecten hebben kunnen realiseren. Twee voorlichtingsbijeenkomsten konden vanwege de
coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Daarnaast staan we in de startblokken voor de herinnering aan kasteel
Durendael. Helaas is het nog steeds wachten op het groen licht van de lokale overheid. Dit project gaat naar 2022
en gaat daarmee het achtste jaar in….. Meer weten? De verantwoording van het jaarplan is klaar en staat op
onze website https://www.duurzaamheidsvallei.nl/wp-content/uploads/2021/01/DV-jaarplan-2021.pdf

4. Het Beekdal van de Voorste Stroom.
We hebben het er al heel vaak over gehad: “ons” boek. Met gepaste trots is
het 12 november officieel gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd
overhandigd aan drs. Yvo Kortmann vanwege zijn verdienste voor Het Groene
Woud en zijn inzet voor Van Gogh Nationaal Park.
We krijgen hele goede recensies. Er is veel vraag naar. Staat het nog niet in de
kast? Bij de goede boekhandel is het te koop en online is het zo te bestellen:
https://www.picturespublishers.nl/product/de-voorste-stroom/
5. Er zit energie in de Duurzaamheidsvallei.
In een eerdere Nieuwsbrief vertelden we over een intensieve varkenshouder, Louis Klomp, die met
alle mogelijke technieken zijn respect voor klimaat en milieu laat zien. Omdat we daar veel vragen over
hebben gekregen komen we er nog even op terug. Vanuit de intensieve veehouderij in ons gebied is
positief gereageerd op onze oproep om mee te doen aan een energieproject ‘Zonnepanelen op daken
van bedrijfsgebouwen’. Vanuit de Duurzaamheidsvallei werden contacten gelegd en samen met DEC (
Oisterwijkse energiecoöperatie’). En onze aanzet daartoe wierp zijn vruchten af. De ondernemers
gaven hun opgevraagde gegevens aan en DEC maakte berekeningen. Daarna heeft Louis Klomp zijn
keuze gemaakt en de beslissing genomen om tot plaatsing van zonnepanelen over te gaan.
Vanuit deze ondernemer werd recent met een goed
gevoel teruggekoppeld over zijn bereikte resultaat. Het
financiële gedeelte is hierbij nog even niet ter sprake
geweest maar wel het beoogde resultaat van de
zonnepanelen op jaarbasis.
Een heel eenvoudig rekensommetje was als volgt:
 Geplaatste aantal zonnepanelen 3035 stuks
 Gemiddelde opbrengst per zonnepaneel 300 Kwh.
 Productie derhalve 3035 x 300 Kwh is 910.500 Kwh
 Verbruik op zijn eigen bedrijf 180.000 Kwh





Overschot dus ruim 730.500 Kwh
Voor een gemiddeld huishouden is 3.500 Kwh nodig dus voor 210 huishoudens groene
stroom over!
Duurzaam en intensieve veehouderij kan prima samengaan dus!
Dit voorbeeld is slechts een gedeelte
van de inspanningen die op
bedrijfsniveau
geleverd
moeten
worden om de geëiste doelstellingen te
halen. Op elk onderdeel zal een
verdienmodel ten grondslag moeten
liggen om als bedrijf continue te blijven
en er een kostwinning uit te halen.
Belangrijk feit is dat er ondanks de
grootschaligheid van het bedrijf geen
geurhinder is waar te nemen
De opbrengst van de zonnepanelen
(foto 1) gaat via de omvormers (foto2)
naar het net. Foto’s Carel Brands

6. Facebook
Het is wellicht overbodig om te melden, maar u vindt ons ook op facebook. Met grote regelmaat wordt
de facebookpagina ververst en voorzien van links en actualiteiten. Wij nodigen u graag uit om vriend
te worden van onze facebookpagina en deze te liken. Volg onderstaande link
https://www.facebook.com/Duurzaamheidsvallei-111577124644502
7. Ode aan het Landschap.
In de vorige Nieuwsbrief kondigden wij de Ode aan het Landschap aan. Gelet op de zeer mooie
belangstelling en de zeer positieve reacties is besloten om deze activiteit jaarlijks in ons programma
op te nemen. Voor ons een opsteker dat onze activiteiten zulke positieve reacties opleveren!
8. Tot slot
De laatste Nieuwsbrief van dit jaar. We wensen al onze lezers, relaties en
belangstellenden een gezond, gelukkig en goed 2022.
Wij werken intensief samen met Het Groene Woud, dat zich warm loopt voor nieuwe
projecten. Kijk zeker op:
https://www.jouwgroenewoud.com/vriend voor meer informatie.
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