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Nieuwsbrief 2022.02. 
 

Van het bestuur.  
Hoge inflatie, oorlog in Oekraïne, energieprijzen rijzen de pan uit, stikstof waar de boeren het heen en 
weer van krijgen. De media worden gedomineerd door slecht nieuws. Je zou er moedeloos van worden!  
Is er dan niets leuks, opbouwend te melden? Jazeker, we doen weer ons best in deze Nieuwsbrief. 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. Vincent van Gogh Nationaal Park.  
Met gepaste trots kunnen we meedelen dat wij partner zijn geworden van Vincent van Gogh Nationaal 
Park. We werkten al intensief samen met Het Groene Woud, maar in het kader van “samenwerken doe 
je niet alleen” is het partnerschap een nadrukkelijke aanvulling van ons netwerk. Zie 
https://www.vangoghnationalpark.com/nl/homepage/masterplan 
 

 
 

2. Stikstof en de fabels eromheen. 
Stikstof beheerst het dagelijks leven en vooral dat van de wanhopige boeren. Heel veel indianenverhalen 
waarbij ieder zijn eigen waarheid creëert. Henk Hoppenbrouwers, bestuurslid van onze stichting, schreef 
voor het Brabants dagblad een verhaal dat ook de achterkant van het gelijk laat zien. Zie voor het artikel: 
https://www.duurzaamheidsvallei.nl/actueel-2/ 
 

3. Een ondergewaardeerd beekdal  
Wij krijgen nog steeds zeer enthousiaste reactie op ons boek “De Voorste Stroom, van Moerenburg tot 
Durendael”. Staat het nog niet in uw boekenkast, klik hier en u hebt voor een zeer acceptabele prijs een 
fraai document. https://www.duurzaamheidsvallei.nl/ 
 

4. Op avontuur in de Duurzaamheidsvallei  
Elk jaar organiseert de stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur een 
schrijfwedstrijd voor schooljeugd van de groepen 7/8. De 
Duurzaamheidsvallei was gastheer voor de winnende klas.   
Klik op de link voor het avontuur van de jeugd: 
https://www.duurzaamheidsvallei.nl/projecten/winnaars-
schrijfwedstrijd-2021-op-avontuur-in-de-
duurzaamheidsvallei/ 
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5. Werkzaamheden in de Benedictus van start.  
In augustus is de werkgroep Benedictus van start gegaan met de daadwerkelijke uitvoering van de 
Natuurontwikkeling zoals voorgesteld in het ontwerpplan. Hierover hebben wij al eerder melding 
gemaakt in een nieuwsbrief. Maar het echte werk is begin augustus begonnen en intussen is er meer 
dan 500 m aan sloten gedempt, 1400 m3 bovengrond afgegraven en afgevoerd en er is een poel 
gegraven. De werkzaamheden hebben als doel dat het gebied natter gaat worden waardoor de 
biodiversiteit kan gaan toenemen en op kleine schaal de verdroging wordt aangepakt.  Gelijktijdig is er 
voor Brabants Landschap ook een poel op hun verzoek door ons gegraven, nu is de Benedictus twee 
poelen rijker. De amfibieën hebben er zo weer twee biotopen bij. Gelijktijdig hebben wij, indachtig werk 
met werk maken, een paar laag gelegen plekken in de wandelroute wat opgehoogd waardoor in natte 
periodes de paden beter begaanbaar zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels zijn de eerste reeën gesignaleerd 

 

6. Oeverzwaluwwand opgericht.  
Bij het ontgraven van de poelen in de Benedictus is goede licht leemhoudende grond vrijgekomen die 
geschikt bleek voor het maken van een oeverzwaluwwand. Een wens die al langer bij de leden van de 
Duurzaamheidsvallei leefde.  We hebben nu aan de zuidkant van de Baksevenweg een dergelijke wand 
gemaakt van ca. 25 m lang, 4 m breed en 3 m hoog. Deze wand ligt ook vlak bij de Voorste Stroom, een 
mooi jachtgebied voor de oeverzwaluwen naar insecten. Of het lukt en ze gebruik gaan maken van deze 
wand moeten we afwachten, momenteel zijn deze ijverige beestjes alweer in hun overwinteringsgebied, 
ca. 12000 km van hier. Volgend jaar mei weten we meer. 
 

 
 
De zwaluwenwand: een verrijking voor de Benedictus! 
 

7. Wandelpaden voorzien van rustpunten.  
Regelmatig kregen we te horen “kunnen jullie niet zorgen voor wat bankjes langs de wandelroute, het 
is er zo mooi, dan kunnen we langer genieten van het landschap”. Wij zijn niet zo van de bankjes, er 



wordt vaak veel afval achtergelaten. Maar nu deed de gelegenheid zich voor dat we aan een aantal grote 
stukken boomstammen konden komen. Die hebben een natuurlijke uitstraling en passen daarom wel 
aardig in het landschap. Daarom hebben we op een 5-tal plekken deze boomstammen neergelegd 
waarop gezeten kan worden. De meeste hebben we vlak geschaafd en voorzien van een transparante 
laklaag waardoor ze langer meegaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rustpunten tijdens de wandelingen, 
onontbeerlijk! 
 

 

8. Netwerk voor het voetlicht. 
We werken veel samen met andere partners en op die manier kunnen we elkaar versterken. 
Graag wijzen we daarom op de stichting Meer bomen nu. Kijk op: https://meerbomen.nu/ik-doe-
mee/ikwilhelpen/  voor meer informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligers in actie voor Meer 
Bomen Nu 
 

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

 
 

10. 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/10.22 
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