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Dankzij het mooie weer is het al best druk in de Piushaven, op en om het water en op de terrassen. Weer een groep nieuwe
bewoners strijkt neer in het zojuist gereedgekomen bouwplan Havenmeester fase II. Het laatste nieuwe terras aan het water
is van Biku, ter hoogte van de Lanciersstraat. Het Verkade-pand, rechts naast Burgemeester Jansen, is verkocht en de oude
gevel wordt in ere hersteld. Nini Quist realiseert op deze plek een bijzondere horecagelegenheid en verwacht in augustus de
deuren te openen. Ook het Falcongebouw, rechts daar weer naast, is verkocht. Nieuwe eigenaar Martin Huijbregts van Fiori,
een man met gevoel voor het havenerfgoed, heeft grootse plannen voor het pand. De horeca ontwikkelt zich dus goed en
het publiek weet zijn weg naar de Piushaven inmiddels te vinden. Dankzij het fraaie weer is het ook alweer druk met
boekingen voor rondvaarten! Het nieuwe programmaboekje van Levend Podium Piushaven is begin mei tegelijkertijd met
Stadsnieuws bezorgd in Tilburg en omgeving. In dit bewaarexemplaar staat het hele programma met activiteiten en
evenementen in de Piushaven voor komend jaar. Kortom, alle reden om nog wat vaker te komen genieten in de Piushaven
Voortgang De Waterkant van Tilburg
Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief zijn vrijwilligers van
Stichting Thuishaven Tilburg druk aan de slag met de realisatie
van 'De Waterkant van Tilburg', een project dat een bijzondere
en onbekende kant van Tilburg belicht. Veel Tilburgers hebben
geen idee wat er allemaal op, aan en met het water te doen is
in Tilburg, laat staan mensen van buiten. Dat is ook duidelijk te
merken met de rondvaarten die onze zusterstichting 'Stichting
Tilburg te Water' organiseert. 'De Waterkant van Tilburg'
belicht diverse aspecten zoals: de geschiedenis van het
Wilhelminakanaal en de scheepvaart, de watergebonden
bedrijvigheid in Tilburg, de waterrecreatie en de natuur. Dat
doen we middels infoborden, een website en een App. De
bedoeling is om vanuit deze route ook tijdelijke projecten te
ontwikkelen, bijvoorbeeld samen met scholen.
Het project is fysiek aanwezig in de openbare ruimte en strekt
zich uit van de Monumentale Bajonetsluis III in het
Wilhelminakanaal tot aan de kop van de Piushaven.
Je loopt 'er tegenaan', terwijl de 3 boeken die we hebben
uitgegeven veelal in de boekenkast staan. Dit project is
daarom een belangrijke aanvulling! We werken graag samen
met de gemeente Tilburg, Rijkswaterstaat, de bedrijven in de
Piushaven, kanaalgebonden bedrijven in Tilburg,
het Regionaal Archief, Stadsmuseum, het Groenewoud en
Moerenburg, Landelijke Vereniging tot Behoud van het
Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB), Stichting tot Behoud van
Tilburgs Cultuurgoed, Stadsgidserij, Stichting Straat,
Levend Podium Piushaven, de schippersvereniging Piushaven
io, horeca- en recreatiebedrijven aan het water, Stichting
Tilburg te Water, Ontdek Tilburg, de diverse Tilburgse
watersport-verenigingen en de stadsVVV. De wens is om ook
samen te werken met de eigenaar van het monumentale
waterzuiveringscomplex, Waterschap de Dommel. Dit complex
ligt precies aan de route en past ook zeker binnen het project
Presentatie Route tijdens Havenfeest 'Piushaven Ahoi'
De Route wordt feestelijk geopend op 14 september tijdens het
havenfeest 'Piushaven Ahoi'. Dit havenfeest vindt plaats in het
Open Monumentenweekend, dat dit jaar in het teken staat van
mobiel Erfgoed. Piushaven Ahoi wordt een iets kleinschaliger
evenement dan het havenfeest Tilburg te Water in 2009, maar
daarom niet minder gezellig. Het vindt plaats rondom de
havenkom. Tijdens het nautische evenement wordt de
scheepvaart, het mobiele erfgoed en de Piushaven weer eens
in het zonnetje gezet. Het wordt net als in 2009 een combinatie
van weg- en watervervoer.

We proberen een twintigtal historische bedrijfsvaartuigen te
interesseren om zich te presenteren tijdens het Ahoi en ook de
moderne beroepsvaart mag niet ontbreken. Het geheel wordt
omlijst met kleinschalige muziek- en theateroptredens.
Volop levendigheid en gezelligheid op en langs het water en
op de terrassen! Het initiatief voor Piushaven Ahoi ligt bij de
vrijwilligersorganisatie Stichting Thuishaven Tilburg, de
organisatie is in handen van Stichting Tilburg te Water.
Op 14 september organiseert de Rabobank sinds jaren weer
de Rabofietsroute voor haar leden. De route 'De Waterkant van
Tilburg' maakt deel van uit van deze fietsroute. Als
tegenprestatie geeft de Rabobank een ruimhartige bijdrage.
Help ook mee en wordt donateur of sponsor!
Bent, of kent u iemand die als donateur of sponsor ook een
steentje bij wil dragen aan de realisering van de route De
Waterkant van Tilburg, laat het ons weten! Bekijk de
mogelijkheden op bijgevoegd formulier. Bent u nieuwsgierig
naar de grotere sponsorpakketten 1 t/m 3?
Stuur dan een mailtje naar cdoctersvanleeuwen@gmail.com
en u krijgt alle informatie toegemaild.
Na ontvangst van uw ingevulde formulier sturen we u een
donatiefactuur. Daarna kunt u uw bijdrage overmaken.
Stichting Thuishaven Tilburg is ANBI-erkend door de
belastingdienst. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn.
Natuurbeheer oevers Piushaven
Het natuurbeheer van de oevers in de Piushaven en het
toeloopkanaal zorgt regelmatig voor gefronste wenkbrauwen
bij bewoners en bezoekers. Het lijkt er wel eens op dat er geen
of weinig rekening wordt gehouden met de natuur in en rond
de haven. Dit was bijvoorbeeld het geval toen afgelopen
december bijna al het riet aan de oevers rigoreus verwijderd
werd. Voor de watervogels een kleine ramp omdat in één keer
veel van hun schuil- en broedplaatsen verdwenen.
Voor STT was dit de aanleiding om een overleg te organiseren
met alle partijen die een rol spelen bij het natuurbeheer van de
oevers. Op 17 januari vond een uiterst positief gesprek plaats
met o.a. de verantwoordelijke afdeling van de gemeente
Tilburg, Brouwers Groenaannemers, Stichting Thuishaven
Tilburg, de stadsecoloog van de gemeente Tilburg en de
Werkgroep Behoud Moerenburg.

Conclusie van het overleg was dat er wel degelijk volgens een
plan gewerkt wordt. Echter, dit plan sluit op een aantal punten
niet meer aan bij de wensen van de moderne tijd. Daarom is
de gemeente al bezig is met het opstellen van een nieuw
ecologisch natuurbeheerplan. Zodra dat plan van toepassing
wordt zal er bijv. gedifferentieerd gemaaid gaan worden. Dus
niet meer al het riet in een keer, maar bijv. de helft nu en de
andere helft later. Tijdens het overleg heeft de gemeente
Tilburg toegezegd dat zij zich er hard voor zal maken om het
ecologisch natuurbeheerplan eerder van toepassing te laten
worden. De gemeente is nu dus aan zet. STT zal de vinger aan
de pols houden. In een volgende nieuwsbrief zullen wij u
informeren over de vorderingen.
Henk Kuiper, een bevlogen mens
Interview door Walter Tempels en Willemijn Zeguers over de
bijdrage van Henk Kuiper aan de Piushaven
Henk heeft een cruciale bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van het boek “Piushaven, levende have” dat in
2004 verschenen is in opdracht van de Stichting Thuishaven
Tilburg. De aanleiding voor dit boek was mensen bewust laten
worden van hetgeen er in, bij en naast het water is.
Henk is zeer betrokken bij de natuur. In Tilburg een
pleitbezorger voor de natuur in de stad en omgeving. Hij heeft
de stadsnatuur van Tilburg in beeld gebracht en beschreven①.
Vanuit het buitengebied steken groene corridors de stad in.
De Piushaven met havenarm en Wilhelminakanaal is er daar
een van, omdat hier ook water een rol speelt wordt er
gesproken van een groen-blauwe corridor.
Langs deze corridors komt de natuur in de vorm van planten
en dieren de stad binnen, niet alleen de grote en opvallende
soorten maar vooral ook het ‘kleine grut’. En doordat de ene
leefvorm ergens gedijt kan ook het andere daar zijn
leefomgeving vinden. Een simpel voorbeeld: alleen met
voldoende insecten, wormen, zaden en nestmateriaal in de
directe omgeving komen vogels broeden. Helaas verdwijnen
de laatste jaren in toenemende mate delen van de groene
corridors, ook in en om de Piushaven, door nieuwbouw, door
het volbouwen van ‘lege’ plekken, door de keuze voor
groenonderhoud, door het kappen van bomen voor straat- en
rioolvernieuwing, etc. Gelukkig blijft de natuur proberen om
terug te komen, de mens moet dit proces wel een kans geven
Henk heeft geprobeerd om mensen bewust te maken van de
natuurlijke omgeving in de stad. Dit deed hij, behalve door de
boeken, met zijn foto’s, door middel van begeleide
wandeltochten en ook met het Kunstproject Huis-Boom-Feest.
Tijdens dit project zijn tochten georganiseerd om de bewoners
in de straten van onder meer Fatima te wijzen op de vormen
waarin de natuur in hun buurt aanwezig is. De bomen in de
buurten rondom de haven zijn toen gefotografeerd.
De gegevens uit dit Kunstproject staan op de website HuisBoom-Beest en deze website is nog steeds te bezoeken. Op
deze tochten en Huis-Boom-Feest kwamen mensen af die
enthousiast raakten en leerden kijken naar wat er in hun
directe woonomgeving aan natuur is.
Henk, dank voor het gesprek dat wij met jou mochten hebben
en voor alles wat je voor de Piushaven hebt gedaan. Wij
hopen dat de bonte specht nog vaak jouw vetbol komt eten.
Kort na dit interview, op 1 april jl., is Henk Kuiper overleden.
①

Stadsnatuurboek, Tilburg een natuurlijke visie op de stad
door Henk Kuiper
Piushaven wethouder
Piushaven wethouder Berend de Vries heeft de afgelopen vier
jaar zijn sporen in de Piushaven ruimschoots verdiend. We zijn
verheugd te kunnen melden dat hij ook de komende
raadsperiode Piushaven wethouder zal zijn.

Schoonmaakactie Piushaven in het kader van NL-Doet
Op 22 maart werd partyboot de Albatros overspoeld met meer
dan 100 enthousiaste vrijwilligers uit alle wijken rond de
haven om samen de kades te ontdoen van zwerfvuil. Na een
geweldige ontvangst door Walter en Anton ging iedereen
gewapend met vuilniszakken, handschoenen en prikkers aan
de slag. hetzij te voet, hetzij vanuit een bootje. Er is zelfs een
ploeg gestart langs het kanaal vanaf TOR! Het stadsstrand en
langs alle kades van de haven. Om 12.30 was de klus bijna
geklaard en werd het weer gezellig en lekker op de Albatros,
met worstenbroodjes gesponsord door de gemeente
en brood + krentenbrood door bakker Pastoors.
Het BAT heeft 3 x moeten rijden om de grote lading afval op de
stort te krijgen.
Alle vrijwilligers, hartstikke bedankt, hopelijk volgend jaar weer!
Coördinator gezocht voor Lichtjesfeest
Vrijwilliger Yvonne van Vroonhoven heeft de laatste jaren de
coördinatie/productie gedaan voor het Lichtjesfeest. Ze kan dit
jaar door omstandigheden deze taak niet op zich nemen.
Daarom zijn we op zoek naar iemand met organisatietalent, die
deze taak op wil pakken. Wekt het je belangstelling of wil je
meer weten? Neem dan contact op met Caroline Docters van
Leeuwen cdoctersvanleeuwen@gmail.com of 06-12146334
Wisseling bestuursleden Stichting Thuishaven Tilburg
Oud-penningmeester Lies Schuurmans bedankt!!
Lies Schuurmans is sinds 2003 penningmeester geweest van
Stichting Thuishaven Tilburg. Ze heeft deze taak toegewijd en
met verve vervuld, in goede en minder gemakkelijke tijden. Ze
heeft dit voorjaar het stokje overgedragen. We zijn dankbaar
voor haar inzet voor de Piushaven. Lies blijft wel betrokken.
Als kerngroeplid blijft ze haar steentje bijdragen aan een
succesvolle ontwikkeling van de Piushaven
Nieuwe penningmeester: Marc Storms
Met ingang van mei 2014 neem ik het stokje als
penningmeester van STT over van Lies Schuurmans. Sinds 2
jaar ben ik actief in de Piushaven en Moerenburg als
organisator van en gids tijdens wandelingen en
wandelvaartochten. Misschien heeft u wel eens van mijn bedrijf
“De Kuierlat” gehoord. Maar ik wilde ook graag op een andere
manier betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de Piushaven.
Als vrijwilliger bij STT kan ik daar invulling aan geven. Ik stel
mezelf als taak om, samen met de bewoners, ondernemers,
recreanten en andere belanghebbenden, een constructieve
bijdrage te leveren aan het behoud en verder uitbouwen van
dit unieke stukje Tilburg. Daarbij is het vinden van een goed
evenwicht tussen de verschillende belangen in de haven voor
mij een belangrijk uitgangspunt. Niet alleen maar nieuwbouw,
alleen maar groen of ieder weekend grote evenementen. Maar
een goede balans tussen al het moois dat de haven te bieden
heeft. Voor iedereen, en met elkaar. Ik hoop binnenkort eens
nader kennis met u te maken in de Piushaven!
Nieuwe secretaris: Marion Mermans
Sinds februari 2014 vervul ik de functie van secretaris voor de
Stichting Thuishaven Tilburg. Een drietal jaar heb ik nu tekenen schilderles bij Caroline en vorig jaar heb ik een aantal keer
als vrijwilliger meegewerkt bij evenementen. Ik ervaar dat er in
het Piushavengebied mooie en goede ontwikkelingen
plaatsvinden en dat er intussen ook al veel is gerealiseerd.
Er wordt met groot enthousiasme door veel mensen telkens
gewerkt aan het geheel. Dit alles heeft mij enthousiast
gemaakt om me te gaan inzetten voor de STT, zowel als
secretaris van het bestuur maar ook als vrijwilliger bij
evenementen.

