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Jaarplan 2022 
Gebaseerd op het meerjarenplan 2022- 2026 

Inleiding 

 
In het meerjarenplan 2022 - 2026 heeft Stichting De Duurzaamheidsvallei haar doelen geformuleerd 
voor de komende periode. Daarbij hebben we een specificatie gemaakt naar onze (huidige) thema’s: 

• Natuurontwikkeling 

• Beheer en onderhoud 

• Cultureel erfgoed 

• Flora en fauna 

• Recreatie 

• Educatie 

• Energie 
Voor deze thema’s zijn in dit jaarplan 2022 concrete projecten benoemd en kort uitgewerkt.  
Dat hebben we ook gedaan voor het algemeen thema ‘Voorlichting en informatie’, waarmee we ons 
willen profileren en bijdragen aan het bewustzijn over duurzaamheid en natuur.  
Daarmee is dit jaarplan richtinggevend, een richtlijn ter onderbouwing van onze financiële uitgaven, 
maar ook de basis voor verantwoording.  
 
 

Functioneren Stichting De Duurzaamheidsvallei  
 
De Duurzaamheidsvallei is gestart in 2014. Bij de start is al gesproken om bij de lange termijnvisie de 
structuur van de stichting tegen het licht te houden. Eind 2021 is gekozen voor een nieuwe structuur, 
waarbij een dagelijks bestuur is onderscheiden, bestaande uit de voorzitter, secretaris, 
penningmeester en medewerker PR & Communicatie. Daarnaast zijn werkgroepen geformeerd rond 
de verschillende thema’s die belast zijn met de invulling van de doelen en uitwerking van de 
activiteiten op het thema van de werkgroep. Het DB faciliteert het functioneren van De 
Duurzaamheidsvallei en daarmee dus ook de werkgroepen. 
Het dagelijks bestuur vergadert elke eerste vrijdag van de maand. Het Algemeen bestuur vergadert 
elke tweede donderdag om de twee maanden. 
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THEMA NATUURONTWIKKELING 

 

Werkgroep 
Trekker: Henk Hoppenbrouwers 
Deelnemers: Tim Bijl, Ralph Akkermans, Henk de Kort, …… 
 

Project 1 Benedictus 

Projectleider Tim Bijl 

Korte 
omschrijving 

1e fase ontwikkeling van natuur in de Benedictus in 2022 bestaande uit: 

• schonen, voorbewerken gebied/grond 

• opschonen en dempen sloten 

• grondwerk: afgraven 

• aanleggen poel 

• inzaaien en aanplanten. 

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei en externe uitvoerder grondwerk 

Planning Voorjaar en najaar 2022 

 

Project 2 ‘Vernatten’ gebied langs de Voorste Stroom  

Projectleider Ralph Akkermans 

Korte 
omschrijving 

Vooronderzoek en afstemming met Waterschap over in eigen beheer uitvoeren 
van ‘vernatten’ stroomgebied van de Voorste Stroom met als doel komen tot 
overeenstemming met waterschap over uitvoering en krijgen van goedkeuring 
door landeigenaren 

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei + Waterschap + landeigenaren 

Planning 2022 
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THEMA BEHEER EN ONDERHOUD 

 

Werkgroep 
Trekker: Henk Hoppenbrouwers 
Deelnemers: Henk de Kort, Dré van Hal, Michiel Werner, ……. 
 

Project 3 Beheer zelf  aangelegde natuur  

Projectleider  

Korte 
omschrijving 

De in het verleden door de Duurzaamheidsvallei aangelegde stroken natuur 
worden onderhouden: snoeiwerk, schonen, herplanten indien nodig, afvoeren 
e.d. 

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei  

Planning Voorjaar en najaar 2022 

 

Project 4 Beheer en onderhoud natuur in opdracht van derden 

Projectleider  

Korte 
omschrijving 

Conform afspraken uitvoeren van beheer en onderhoud aan natuur in opdracht 
van derden: snoeiwerk, schonen, afvoeren e.d. 

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei en opdrachtgever 

Planning voor- en najaar 2022 

 

Project 5 Beheer en onderhoud wandel -/ruiterpaden en 

voorzieningen (zitplaatsen, informatieborden)  

Projectleider  

Korte 
omschrijving 

De wandel- en ruiterpaden worden jaarlijks onderhouden, zodat deze goed 
begaanbaar zijn/blijven. Ook worden route- en informatieborden gecontroleerd 
op aanwezigheid, geschoond en zo nodig hersteld/vervangen. Door ons 
geplaatste zitplekken worden onderhouden/opgeknapt/vervangen. 

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei  

Planning Gedurende het jaar 
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THEMA CULTUREEL ERFGOED 

 

Werkgroep 
Trekker: Lambert Winkelmolen??? 
Deelnemers: Carel Brands, Dré van Hal, ….. 
 

Project 6 Huize Durendael  

Projectleider Carel Brands 

Korte 
omschrijving 

Aanleggen markeringspunt locatie Huize Durendael 
De basis is gelegd, maar het wachten is op toestemming van de gemeente 
Oisterwijk. Door contacten met gemeente wordt blijvend aandacht gevraagd 
voor toestemming en realisatie van het project. 

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei, gemeente Oisterwijk, Waterschap de Dommel, B-Team 
Oisterwijk, TIP (Toeristisch Informatie Punt, opvolger VVV), heemkundekring de 
kleine Meierij, bewoners uit de wijk, ondernemers bedrijvenpark 
Moergesteleseweg. 

Planning Focus op krijgen van duidelijkheid over toestemming in loop van 2022 

 

Project 7 Plaatsen schaalmodel Volmolen bi j Mie Pieters  

Projectleider  

Korte 
omschrijving 

Herbouw van de molen is niet realistisch.  In 2022 zetten we in op het plaatsen 
van een schaalmodel van de volmolen 

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei, grondeigenaar, gemeente Oisterwijk, ontwerper, school 
voor bouwen 

Planning najaar 2022 

 

Project 8 Waardeherstel van de monumenten bij  het Galgeven  

Projectleider  

Korte 
omschrijving 

• Bij het Galgeven zijn monumenten geplaatst die verwijzen naar de 
Wereldoorlogen. 

• Helga Deen is afgevoerd naar Westerbork, zij kwam graag naar het Galgeven. 
Haar boek draagt de titel “Dit is om nooit meer te vergeten”. Dit gaan we in 
de praktijk brengen. 

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei, Brabants Landschap, heemkundekring de kleine Meierij, 
gemeente Tilburg en gemeente Oisterwijk. Met name betrokkenheid Brabants 
Landschap als eigenaar van het terrein is van belang 

Planning Najaar 2022 
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THEMA FLORA EN FAUNA 

 

Werkgroep 
Trekker: ……… 
Deelnemers: …………………… 
 

Project 9 Nul-meting aanwezige flora en fauna Benedictus  

Projectleider  

Korte 
omschrijving 

Om inzicht te krijgen in het effect van de natuurontwikkeling op de flora en fauna 
in de Benedictus wordt en nul-meting uitgevoerd. Door het herhalen van de 
metingen in komende jaren krijgen we inzicht in het effect van de 
natuurontwikkeling in de Benedictus op de ontwikkeling van aanwezige flora en 
fauna. 

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei en NVI Oisterwijk 

Planning voorjaar 2022 

 

Project 10 Aanleg zwaluwwand 

Projectleider  

Korte 
omschrijving 

De bij de aanleg van Benedictus vrijgekomen grond wordt gebruikt voor het 
maken van zwaluwwand. 

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei  

Planning najaar 2022 

 

THEMA RECREATIE 

 

Werkgroep 
Trekker: Dré van Hal 
Deelnemers: Michiel Werner, …… 
 

Project 11 Communicatie 

Projectleider Dré van Hal 

Korte 
omschrijving 

De bekendheid van de wandelpaden in de Duurzaamheidsvallei wordt vergroot 
door aansluiting op de app, zoals die door Het Groene Woud wordt uitgegeven. 

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei + Het Groene Woud 

Planning juni 2022 

 

Project 12 Productie actuele/nieuwe wandelkaarte  

Projectleider Dré van Hal 

Korte 
omschrijving 

De wandelkaarten zijn op en moeten opnieuw worden gedrukt. Dit biedt ook de 
mogelijkheid tot actualisatie.  

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei + tekenaar + drukker  

Planning juni 2022 
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THEMA EDUCATIE 

 

Werkgroep 
Trekker: Ruud Niessen 
Deelnemers: …… 
 

Project 13 Interesseren scholen voor gebied Duurzaamheidsvallei  

Projectleider Ruud Niessen 

Korte 
omschrijving 

Interesseren van scholen (lager/middelbaar onderwijs) om jeugd bewust te 
maken van belang natuur(ontwikkeling), duurzaamheid aan de hand van 
ontwikkeling Duurzaamheidsvallei. 
Rondleidingen voor kinderen groep 7 die prijs hebben gewonnen deelname 
schrijfwedstrijd: in juli gepland 

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei + scholen 

Planning najaar 2022 

 

Project 14 Samenwerking IVN Oisterwijk 

Projectleider Ruud Niessen 

Korte 
omschrijving 

Inventariseren samenwerking met IVN Oisterwijk die gespecialiseerd is in 
natuureducatie van volwassenen in relatie tot ontwikkeling 
Duurzaamheidsvallei 

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei + IVN Oisterwijk 

Planning 1e helft 2022 

 

THEMA ENERGIE 

 
Geen project gepland in 2022 
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THEMA VOORLICHTING EN INFORMATIE  

 

Werkgroep 
Trekker: DB 
Deelnemers:  
 

Project 15 Netwerkbijeenkomst 

Projectleider Ruud Niessen 

Korte 
omschrijving 

De opzet van de netwerkbijeenkomst is: 

• De Duurzaamheidsvallei is gastheer en opent samen met een official de 
bijeenkomst 

• Verenigingen/ stichtingen kunnen een stand krijgen waar zij voorlichting 
geven 

• 10 verenigingen/ stichtingen krijgen de gelegenheid om een pitch van 5 
minuten te houden 

• Na de 5e pitch is er een pauze waarna de Duurzaamheidsvallei heropent 
met een presentatie 

• Afsluitend een netwerkborrel. 
Veel werk is al gedaan, de uitrol is daarom goed, snel en efficiënt te 
organiseren. 

Betrokkenen Duurzaamheidsvallei en deelnemende verenigingen 

Planning oktober 2022 

 

Project 16 Deelname aan landeli jke activiteiten 

Projectleider DB 

Korte 
omschrijving 

• Nationale Boomfeestdag. Thema nog niet gevonden 

• Landelijke Natuurwerkdagactiviteit 

• week van het landschap/ode aan het landschap 

Planning volgt planning landelijke activiteiten 

 

Project 17 Publicitaire activiteiten 

Projectleiding Carel Brands 

Korte 
omschrijving 

• wereld dag van de bossen VN-resolutie 

• Wereldmilieu dag (VN-resolutie) 

• Wereld dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte 

• Hoveniersmaandag (Derde maandag van juli) 

• Duurzame Dinsdag (1e dinsdag in september sinds 1999) 

• Week van het Landschap (3e week van september) 

• Landelijke dag van de Duurzaamheid 

Planning Volgt landelijke planning van dagen/activiteiten 

 
 
 
 
 


