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Nieuwsbrief 2022.03. 
 
Van het bestuur. 
2022 loopt op het eind. De wereld staat in brand, oorlog en energietekort, COVID-19 onder controle 
of toch weer niet…? Weer een wereldtop met allerlei afspraken, weer een wereldtop met afspraken 
over natuurbescherming en bescherming van flora en fauna. Wat gaat er van terecht komen?  
In onze Duurzaamheidsvallei zijn we niet van die praters, we zetten een lijn uit in een jaarplan en de 
hand aan de schop. Ons gebied is slechts een postzegel op de wereldkaart maar de transformatie sinds 
onze oprichting in 2013 is nadrukkelijk zichtbaar. 
2022 was een veel bewogen jaar maar we kijken daar positief op terug om meteen weer de planning 
voor 2023 ter hand te nemen. Het jaarplan 2022 is op vrijwel alle onderdelen gerealiseerd en daar 
mogen we best trots op zijn. Professionele projecten, veelal door onbetaalde vrijwilligers gedaan! De 
realisatie van het jaarplan is aan te vragen bij secretaris@duurzaamheidsvallei.nl maar in deze 
nieuwsbrief komen de highlights voorbij. 
Wij wensen u hele fijne feestdagen en vooral een gezond en gelukkig 2023! 
 

 
Het bestuur.  
 
1. De Benedictus. 
In de vorige nieuwsbrief hebben we een doorkijk gegeven naar dit project, via facebook en onze 
website (www.duurzaamheidsvallei.nl) is dit mega project goed te volgen. 
Toch willen we niet onvermeld laten dat op 10 december in de snijdende kou zo’n 24 vrijwilligers een 
huzarenstaaltje hebben verricht: 4.500 bomen en struiken werden geplant. Moe, door en door koud 
maar voldaan kunnen we vaststellen dat de eerste tien hectare van de totaal tachtig hectare hiermee 
zijn afgerond. Hoe klaar je nou zo’n klus? Het is niet zo maar even de boompjes in de grond, nee: in de 
voorbereiding een afgewogen plan maken, grondwerk uitvoeren, sloten dichten, frezen en inzaaien. 
En dan kan het resultaatwerk beginnen. Donderdag 8 december zijn de plantvlakken voorbereid, 
vrijdag 9 december zijn de gaten voorgeboord en zaterdag 10 december ’s morgens starten met een 
korte werkinstructie: planters klaar? Planten maar!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mistig en koud, maar klus geklaard! 
Foto: Rob Rokven, Oisterwijk in Beeld 



2. Beheer en onderhoud 
In de afgelopen negen jaar hebben we nogal wat landschapselementen aangelegd. Alles bij elkaar zo’n 
20.000 bomen en struiken aangeplant, hoewel natuur natuur is moet er toch regelmatig onderhoud 
gepleegd worden. Helaas kennen we ook in ons gebied vandalisme, dus herstel is nodig maar ook 
snoeien en opschonen hoort er bij. 
Daarnaast hebben we ook in opdracht van derden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 
We hebben hele mooie wandelroutes in de Duurzaamheidsvallei, de paden moeten worden gemaaid 
anders worden ze onbegaanbaar. Vanuit bezoekers en wandelaars kwam de vraag om wat rustplekken 
aan te brengen. Nu zijn wij niet zo van de bankjes maar we hebben serieus naar de vraag gekeken en 
een mooie natuurlijke oplossing gevonden in de vorm van zitelementen van boomstronken. 
 
3. Cultureel erfgoed 

Met stip op één natuurlijk “ons” kasteel Durendael. Een mooi 
ontwerp van MTD Landschapsarchitecten, ingepast in het landschap 
en een toevoeging aan de doelstellingen van het Natuur Netwerk 
Brabant heeft helaas de eindstreep niet gehaald. Ditzelfde 
architectenbureau heeft op basis van historische beschrijvingen een 
nieuw ontwerp gemaakt. Dit ontwerp ligt nu ter beoordeling bij de 
ambtenaren. We gaan er van uit dat dit project niet zijn 10-jarig 
jubileum gaat vieren. 
 
In het buitengebied in de omgeving van café Mie Pieters heeft een 
volmolen gestaan. Terugbrengen is natuurlijk niet realistisch. Door 
brononderzoek hebben we inmiddels afbeeldingen hoe die molen er 
ooit uit heeft gezien. Een vrijwilliger is op dit moment aan het 
tekenen geslagen en wil -via het oude ambacht – een schaalmodel 
maken met een draaiend rad. We hopen dit project in 2023 
gerealiseerd te krijgen. 
 

4.  Flora en Fauna 
In het project “De Benedictus” is een oeverzwaluwwand aangelegd. De eerste “verkenners” zijn al 
gesignaleerd. 
Bij de nieuw aangelegde poelen zijn regelmatig reeën en vossen te zien. Nieuwsgierige ooievaars zijn 
ook al komen pootje baaien. 
Als je aan natuurontwikkeling doet dan wil je ook weten hoe het zich ontwikkelt. Met IVN zijn afspraken 
gemaakt om de nulmetingen te volgen met periodieke opvolgingen. 
 
5. Recreatie 
Er zijn op enkele plaatsen wandelroutes aangepast. Er is grote vraag naar onze wandelkaarten, een 
herdruk is in voorbereiding. In het kader van het milieu willen we echter het papier minder gaan 
gebruiken en digitalisering van de wandelkaarten is in voorbereiding. Een app op de telefoon en 
wandelen maar. In samenwerking met VISIT Brabant is invulling gegeven aan een wandeling aan de 
oostkant van Tilburg. Resultaat een nieuwe wandelroute vanuit de Piushaven naar het 
trappistenklooster en terug via de Duurzaamheidsvallei. Klik op de link: 
https://www.visitbrabant.com/nl/routeoverzicht/552080632/van-gogh-wandelroute-tilburg 
 
6. Educatie 

 Regelmatig worden wandelingen verzorgd met gids waardoor veel informatie kan worden 
overgedragen. 

 Er is een rondleiding door de Duurzaamheidsvallei geweest voor schoolkinderen van groep 7. 
Hiervoor is een speciale lesbrief gemaakt. 

 Met IVN zijn verregaande contacten om educatie als een van de speerpunten verder te 
concretiseren. 



 Op 16 oktober hebben we deelgenomen aan festival FUTURA, een festival waar we informatie 
gaven over groen verdienen. Wat kun je in je eigen omgeving doen door nadenken, je eigen 
handelen kan leiden tot besparen en daardoor een bijdrage leveren aan de verbetering van 
het klimaat. 

  
7. Vanuit het netwerk 
“Samenwerken doe je niet alleen” is een van onze grondregels. Als kleine vrijwilligersorganisatie 
hebben wij andere partijen nodig, maar omgekeerd evenredig: andere partijen maken graag gebruik 
van onze kennis en kunde. 
 Als partner van Vincent van Gogh Nationaal park heeft ons bestuurslid Henk Hoppenbrouwers een 

heldere visie neergezet. Klik op de volgende link voor meer info: 
 https://www.vangoghnationalpark.com/nl/homepage/partners/partners-aan-het-
woord/stichting-duurzaamheidsvallei 
Voor de nieuwsbrief van VGNP:  
https://c.spotler.com/ct/m7/k1/ZDLwAza_VdSIrEmShq7MV0uWqYK34ODOIqwHrlgxjHAj7QsztXe
CtFUq56MeOyX4u2G3mL8h40u3oF7lM6GC3g/v3WK8inNZVzWenB 

 Stad en Groen heeft een interessante nieuwsbrief met de nodige wetenswaardigheden: 
https://www.stad-en-groen.nl/ 

 Het Groene Woud mag in onze nieuwsbrief zeker niet ontbreken:  
https://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuws/een-terug--en-vooruitblik-van-onze-
voorzitter/978 

 Voor de agenda: In januari draait in Cultureel Centrum Tiliander in Oisterwijk de interessante 
voedselbosfilm van Louis de Jaeger, schrijver van het boek “we eten ons dood”. Na de film is er 
gelegenheid om te praten met Brabantse voedselbosbezitters. BEKIJK DE TRAILER  
Voor nadere informatie: www.tuindees.nl 

 
8. Facebook. 

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

 
9. Tot slot 

Met 2022 achter de rug en 2023 voor de deur zijn wij nog lang niet klaar. We hebben 
nog volop plannen op de plank en ideeën om op kleine schaal een bijdrage te leveren 
aan een mooier Oisterwijk! Dit kunnen we niet zonder steun. Steun daarom ook onze 
partners. 
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/12.22 

 


