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Nieuwsbrief 2022.01. 
 
Van het bestuur. 
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van 2022. Het is duidelijk dat onze mensen niet stil zitten. We hebben 
de Boom Plant Dag achter de rug. De aftrap voor de Benedictus is gedaan. De eerste duizend boompjes 
en struikjes zijn weer aan het wortelen. Onze facebookpagina wordt dagelijks bijgehouden en de 
website heeft ook weer nieuwe aanvullingen gehad. Zonder alle vrijwilligers zou het er maar matig uit 
zien! Het zijn de mensen achter de schermen die debet zijn aan onze successen. Van de bestuurstafel 
daarom een Bravo voor de vrijwilligers. 
Wij wensen u veel leesplezier en wenst u meer info over bepaalde onderwerpen stuur dan een mailtje 
aan secretaris@duurzaamheidsvallei.nl en u krijgt snel antwoord. 
Het bestuur.  
 
1. De Duurzaamheidsvallei heeft een facelift. 

De Duurzaamheidsvallei bestaat sinds 2014. We zijn gestart met een bestuur van zeven personen. 
De kernwaarden van de stichting zijn vastgelegd in onze eigen “grondwet”. In de korte en 
middellange termijnplanning is aandacht besteed aan de structuur van de stichting. Het 
fundament van de stichting en de ontwikkelingen zijn van dien aard dat we in een nieuwe fase zijn 
aangeland. 
Dit houdt concreet in dat we de nieuwe structuur hebben geïmplementeerd: 
 Er is een Dagelijks bestuur, te weten voorzitter Ruud Niessen, secretaris Carel Brands en 

penningmeester Dré van Hal. Aan het Dagelijks Bestuur is PR en communicatie toegevoegd in 
de persoon van Desiree Evers. Daarnaast zijn er bestuursleden met kennis en kunde op eigen 
terrein, zoals landinrichting, natuurontwikkeling, ecologie, duurzaamheid, cultureel erfgoed  
en (slow)toerisme. Tezamen vormen zij het Algemeen bestuur 

 Voor de kernwaarden zijn werkgroepen ingericht, zoals de werkgroep natuurontwikkeling  en 
de werkgroep cultureel erfgoed. Deze werkgroepen worden bemenst met deskundigen. 

 Het DB vergadert elke eerste vrijdag van de maand en het Algemeen Bestuur eens in de twee 
maanden op de tweede donderdag. In deze vergadering worden de vorderingen van de 
werkgroepen gedeeld.  

 In verband met de groei en ontwikkeling van de Duurzaamheidsvallei beschikt de stichting over 
een BTW  nummer en de ANBI status. Door de ANBI status zijn schenkingen en donaties fiscaal 
aftrekbaar. 

 
2. De Benedictus. 

Een van de majeure projecten van de komende jaren is de 
natuurontwikkeling in de Benedictus. In opdracht van het Groen 
Ontwikkelingsfonds Brabant wordt 80 ha. omgevormd tot intensief 
natuurgebied, waar vernatting en biodiversiteit aan de orde zijn.  
Op 16 maart is de aftrap gedaan door het planten van de eerste boom door 
Mary Fiers, directeur van het GOB. Fase 1 betreft 5 ha. Wandel eens langs 
de Baksevenweg en laat de omgeving op je in werken. Hier gaat een mooi 
stuk natuur ontstaan. 
Op de foto: Mary Fiers plant samen met wethouder Grashoff van de gemeente 
Tilburg. Op de foto rechts.  de eerste boom. Links op de foto Tim Bijl projectleider 
van de Benedictus 



 
3. Als je veel aanplant dan moet je ook veel onderhouden! 

 
Naast al onze initiatieven en plannen is een belangrijk aspect dat erg 
onderbelicht is: het onderhoud. Het is natuurlijk zo dat de natuur zichzelf 
vooruit moet helpen en een natuurlijke ontwikkeling het beste is, maar 
er zijn momenten dat we de natuur toch een handje moeten helpen. 
Waterlopen moeten schoongehouden worden. 
Maar ook wilgen moeten regelmatig worden geknot. 
Onze vrijwilligers zijn voor geen kleintje vervaard: 
Ook groot materieel wordt ingezet om een verantwoord beheer en 
zorgvuldig onderhoud mogelijk te maken. 
Vrijwilligers bedankt! 
 

 
4. Het cultureel erfgoed. 

De oplettende lezer zal weten dat de herinnering aan kasteel Durendael inmiddels het achtste jaar 
in is gegaan. We hopen dat de lokale overheid toch op korte termijn het groene licht geeft. Voor 
de goede orde: de medewerking van de gemeente ligt vooral op vergunningverlening, financiering 
en realisatie is zaak van onze stichting. 
Naast het kasteel zijn er andere objecten die op ons lijstje staan, zoals de plaatsing van een 
schaalmodel van de verdwenen molens, een brochure met verklaringen van de toponiemen in het 
gebied, herstel en uitbreiding van monumenten in het gebied.  
 

5. Samenwerking loont. 
De samenwerking met de Vereniging Behoud Moerenburg behelst meer dan alleen met elkaar 
overleg voeren over zaken die elkaar raken. Zo wordt het gebied van het landschapspark 
Moerenburg onderhouden door een aannemer met als onderlegger een bestek van de gemeente 
Tilburg. Dat een dynamisch gebied als dat van Moerenburg niet zomaar in een bestek is samen te 
vatten blijkt wel uit de onderhoudsresultaten, soms gaat het goed en soms moet het worden 
bijgesteld of loopt het spaak. Gedeeltelijk komt dat ook omdat verantwoordelijke personen van 
zowel de gemeente als van de aannemers nogal vaak van baan veranderen en de afspraken niet 
goed worden overgedragen. Daarom wordt bij dat overleg altijd iemand van de 
Duurzaamheidsvallei gevraagd met de nodige kennis. Wij doen vervolgens ook weer graag een 
beroep op de mensen van Moerenburg als er werk verzet moet worden zoals planten en knotten.  

 
6. Facebook. 

U vindt ons op facebook: 
 
https://www.facebook.com/search/top?q=duurzaamheidsvallei en u kunt 
daar ook reacties en aanbevelingen achterlaten. 
 
 
 



7. Ode aan het Landschap. 
In oktober 2021 hebben wij voor de eerste maal deelgenomen aan de landelijke campagne “Ode 
aan het Landschap”. Gelet op het succes en de zeer positieve reacties zal ook dit jaar acte de 
présence worden gegeven. We komen daar later zeker op terug. 
 

8. Samen maken we het mooi. 
Mensen die vaker in het gebied wandelen herkennen ongetwijfeld deze plek. De fantastische 
hangbrug over de Voorste Stroom en dan genieten van het landschap. De picknicktafel was totaal 
vergaan en is vervangen door deze fraaie bank. Evenementenorganisatie Intents: zeer bedankt!  
 

 
 
9. Tot slot 

 
Samenwerken is in deze Nieuwsbrief meerdere malen aan de orde geweest. En ja: 
samenwerken doe je niet alleen. Daarom werken wij intensief samen met Het Groene 
Woud, dat zich warm loopt voor nieuwe projecten. Kijk zeker op: 
https://www.jouwgroenewoud.com/vriend  voor meer informatie. 
Maar daarnaast zijn ook  de contacten verankerd met Vincent van Gogh Nationaal park.: 
https://www.vangoghnationalpark.com 
Handen ineen voor een mooier Nederland! 
cb/03.22 
 
 
 


