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Bestemd voor Vrienden van de Thuishaven, vrijwilligers en belangstellenden
De Piushaven verheugt zich inmiddels in een grotere belangstelling. Het is er steeds gezelliger en levendiger!
Het lijkt steeds meer op het beeld dat wij als vrijwilligers van Stichting Thuishaven Tilburg voor ogen hadden bij
de redding van de Piushaven halverwege de jaren negentig. Fijn dat de Piushaven een geliefde plek is
geworden! Op mooie zonnige zondagen is er in de Piushaven bijna geen terrasstoel meer vrij en óp het water
genieten ook steeds meer mensen in eigen- of verhuurbootjes en in de rondvaartscheepjes van Stichting Tilburg
te Water.
Dit voorjaar zijn er nieuwe bewoners neergestreken in de nieuwe energie-neutrale huurwoningen aan het
Lourdesplein. In het Falcongebouw (de oude ‘Regenkleedingfabriek Brabant’) zijn het lifestylerestaurant
Eethuistwintig, Undici keukenstudio met kookstudio Bollore, en de bakker Bikken en Bakken geopend, zelfs op
zondagochtend om 08.00 uur open! Dit is natuurlijk top voor de passantenhaven! Er is dit voorjaar ook een
nieuwe ijs- en koffiesalon geopend dichtbij de nieuwe brug Den Ophef, met de toepasselijke naam Porto (haven
in het Italiaans). Nieuws is verder dat in april de eerste kijkdag is geweest voor het plan met 18 karaktervolle
Lofts in de voormalige ijzergieterij, waarin later een noodkerk en het laatst een Jumbowinkel gevestigd was. Er
is veel belangstelling voor het project. En tot slot: op de hoek met het kanaal worden komend najaar de eerste
woningen opgeleverd van het nieuwbouwproject ‘Aan de waterkant’ van ontwikkelaar Triborgh, Ze maken
onderdeel uit van een bestaande wijk, die inmiddels opgeknapt is en omgedoopt is tot Nieuw Jeruzalem.
Website Route De Waterkant van Tilburg in de lucht!
De website, behorende bij
het bordenproject
De Waterkant van Tilburg,
dat stichting Thuishaven
Tilburg dankzij de hulp
van veel vrijwilligers en
sponsors vorig jaar
gerealiseerd heeft, is
sinds deze maand in de
lucht! Vanaf de opening in
september stond er al wel
een inleiding op en waren
de sponsors vermeld.
De website, gebouwd
door Clay Concepts in
samenwerking met ontwerper Hans Lodewijkx,
kan door ons steeds
worden aangevuld met
nieuwe informatie en
foto’s… dus heeft u nog
meer informatie of foto’s, we houden ons aanbevolen!
Iedereen kan nu via de website ook vanuit thuis genieten
van deze route, die de veelal onbekende kwaliteiten van
de Piushaven en het Wilhelminakanaal belicht. Verdeeld
over het traject staat een twaalftal informatiepanelen en
ook bij alle schepen van de Tilburgse museumhaven
vind je een informatiepaneel. In aanvulling op de borden
kan ter plekke met de mobiele telefoon meer informatie
worden verkregen. De mobiele site m.dwvt.nl is al sinds
de opening in de lucht. De route loopt van de Piushaven
tot en met Sluis III… en kan te voet, per fiets, per boot
en vanaf nú dus ook met de computer worden bekeken.
Veel plezier! www.dewaterkantvantilburg.nl

Piushavenvrijwilligersbank
Stichting Thuishaven Tilburg heeft sinds vorig jaar een
lang gekoesterde wens gerealiseerd, een ‘Piushavenvrijwilligersbank’, bedoeld om meer mensen te kunnen
betrekken bij activiteiten in de Piushaven. Vrijwilliger
Miek Korsmit houdt het bestand bij, Het werkt zo:
‘Piushavenvrijwilligers’ krijgen een bericht als er een
hulpvraag is voor iets wat we zélf organiseren, maar ook
voor activiteiten die andere partijen in de Piushaven
organiseren. Een hulpvraag voor praktische hulp op de
dag zelf en/of voor de organisatie en de
voorbereidingen. Mensen die een mail-oproep krijgen,
kunnen wanneer ze zin en tijd hebben, reageren en
gezellig meehelpen. De laatste oproep voor een activiteit
van onze eigen stichting dit jaar, is geweest voor de zeer
succesvol verlopen Natuurschoonmaakdag Piushaven
op 21 maart jl. Daarna waren er nog twee oproepen:
voor hulp bij de Natuurmarkt in de Piushaven,
georganiseerd door het Platform Biodiversiteit, en voor
de Onderwaterschoonmaak Piushaven die Wetsports
organiseert. Van deze laatste activiteit een verslagje
door Piushavenvrijwilliger Rob Dingemans:
Het was een leuk evenement, waarbij weer heel veel
schroot etc. is opgeruimd. Eén ding hebben we jammer
genoeg niet kunnen opruimen: er ligt kennelijk ter hoogte
van Villa Pastorie een aanhanger of iets dergelijks onder
water. We hebben zelfs getracht met een auto om het
eruit te krijgen, maar het zit toch iets te goed vast om
met een aantal touwen uit het water te krijgen. Ik denk
dat hier een keer een kraan of iets groters voor nodig is
om het weg te krijgen. We hadden een leuke en
gezellige afsluiting met muziek van "King Henry/
Brugwachters United" en er was een frietkar gekomen
voor een frietje met snack voor de vrijwilligers die de
hele ochtend in touw waren geweest.

Ontwerp Havenpark Zuidoever
De plannen voor de herinrichting van de Zuidoever zijn
in het stadium van definitief ontwerp (D.O.). Een D.O.
moet vervolgens nog worden uitgewerkt in praktische
uitvoeringsoplossingen.
Naast een aantal positieve veranderingen, maken we
ons wel wat zorgen over de plannen voor vaste
loopsteigers langs de kademuren en over het behoud
van voldoende natuur aan de oevers van het
toeloopkanaal. Het is logisch dat er een goede balans
gevonden moet worden tussen zicht op het water en de
bestaande natuurlijke kwaliteiten. Het is ons nog niet
duidelijk of er voldoende ruigte in het gebied blijft zodat
(water)vogels en vissen nog voldoende beschutting
kunnen vinden. De nieuwe bestrating van de kade is een
ander belangrijk aandachtspunt, van belang voor het
overleven van de grote platanen op de kade.
De eerder gerealiseerde bestrating bij de herinrichting
van de noordoever heeft er aan die oever, samen met
de in zoab-asfalt gegoten wortelspiegels, voor gezorgd
dat het nu zorgelijk slecht gaat met de platanen aan die
kant van het water. Het verschil is helaas goed te zien.
Aan de zuidzijde mag niet hetzelfde gebeuren.
Ecologisch beheerplan
Eind dit jaar lopen de huidige contracten voor het
groenbeheer in de Piushaven af en moet er opnieuw
worden aanbesteed. Vanaf dat moment is het de
bedoeling dat het nieuwe ecologisch beheerplan echt in
werking treedt. Maar ook nu wordt er gelukkig al op
geanticipeerd en het gevaar van grootscheepse
maaiactiviteiten met de klepelmachine is hopelijk
geweken. Omdat bij navraag door Stichting Thuishaven
Tilburg bleek dat toch een en ander langs elkaar heen
liep, heeft projectleider Jan Mastenbroek van de
gemeente Tilburg op ons verzoek in april een overleg
georganiseerd waarbij naast STT alle betrokken partijen
waren uitgenodigd: Stadsecoloog Mischa Cillessen,
Brouwers Groenaannemers (opsteller ecologisch
beheerplan), ambtenaren van wijkzaken en
groenbeheer, en Nico Korporaal (Bee-o-topen-project
Piushaven-Moerenburg). Goede afstemming heeft
plaatsgevonden en we hebben naast onze zorgen over
de uitvoer en het monitoren, onder andere aangegeven
dat het water en de bomen aan de kade ontbreken in het
ecologisch beheerplan. Ook hebben we nogmaals
aangegeven dat STT een rol kan en wil spelen bij de
inzet van vrijwilligers bij grote beheer-klussen, naar
voorbeeld van soortgelijke inzet in Moerenburg.
In verband met de uitleg naar bewoners en bedrijven, is
besloten dat er jaarlijks drie ‘stadsnatuurwandelingen
Piushavengebied’ worden georganiseerd, in
samenwerking met het Bee-o-topen project.
De communicatie verzorgt de gemeente via flyers in elke
brievenbus in het gebied. De eerste wandeling heeft al
plaatsgevonden op vrijdagavond 15 mei, de tweede
staat gepland op maandagavond 29 juni en er volgt er
nog een in september. Opgeven kan via
natuur_groen@tilburg.nl . Deelname is gratis.
Echt een aanrader!
Twee vrijwilligers, beiden met passie voor water.
Elke en Ruud zijn twee actieve vrijwilligers bij de
Piushaven. Elke heeft vanuit haar woning uitzicht op het
water van het Wilhelminakanaal en de havenarm. Ruud
woont in Goirle in een wat minder waterrijke omgeving.

Ruud heeft van jongs af aan een klik met water: destijds
zwemmen, schoonspringen en duiken; nu dat alles voor
hem lastiger geworden is, kreeg zijn betrokkenheid met
water nieuwe vorm door contacten met Caroline en
John. Hij rolde in 2014 in de activiteiten voor Piushaven
Ahoi en heeft in de sponsorcommissie een grote rol
gespeeld. Het grote water blijft Ruud trekken, hij houdt
van zeilen en zei ‘ja’ op een uitnodiging om zes weken
mee te gaan op een zeiltocht. Deze tocht bracht hem
naar en rondom Panama (het kanaal) en de San-blass
eilanden (Zuid Amerika).
Elke is, toen de woningen aan de havenarm gebouwd
werden, met haar echtgenoot aan het water gaan
wonen. De buurt waar zij nu woont is levendig: bootjes
op het water, mensen die buiten bezig zijn, spelende
kinderen en niet te vergeten alle activiteiten die in en om
de Piushaven georganiseerd worden. Elke is vrijwilliger
geworden bij de Stichting Tilburg te Water om na haar
pensionering betekenis te geven aan deze nieuwe
levensfase, om mensen te ontmoeten en haar
ervaringen te kunnen toepassen. Ook zij zeilt, in de
Middellandse zee. Zowel Ruud als Elke zeggen dat
water mensen verbindt en zeilen geeft rust. Het leven op
het water is een minder gejaagd leven, je moet je richten
naar de elementen en met elkaar om kunnen gaan.
Fietsen, mountainbike, is voor beiden een andere
belangrijke activiteit. Hun beider wens is dat veel
vrijwilligers zich inzetten voor de Piushaven. Er is veel te
doen en iedereen kan een bijdrage leveren aan een
goede sprankelende leefomgeving.
Moerenburg Natuurweekend
Op 12 en 13 september vindt het Moerenburg
Natuurweekend plaats, georganiseerd door het KNNV.
De Piushaven is qua natuur een uitloper van
Moerenburg, Landschapspark Moerenburg is weer een
onderdeel van het Groenewoud, wat een
aaneenschakeling van natuurgebieden in Brabant is.
Met diverse activiteiten kan de natuurlijke rijkdom van
Moerenburg worden ontdekt. Op zaterdagavond zijn er
vleermuizen- en nachtvlinder excursies, op zondag de
hele dag allerlei andere excursies en activiteiten. Er
zullen op de zondag vaartochten worden verzorgd i.s.m.
Stichting Tilburg te Water, door de ‘Tilburgse stadsoase’
tussen de Piushaven en Moerenburg. Meer info over het
natuurweekend op www.knnv.nl/tilburg
Nieuwe ruimte gezocht!
Stichting Thuishaven Tilburg maakt samen met
Stichting Tilburg te Water en de schippersvereniging i.o.
voor opslag en werkruimte al drie jaar (antikraak)
gebruik van de oude ijzergieterij /Jumbo. Omdat het
herontwikkelingsproject van dit gebouw met de Lofts
goed aanslaat, is het einde van dit fijne gebruik in zicht.
We zijn daarom dringend op zoek naar een nieuwe
ruimte. In ieder geval voor opslag, maar als het kan ook
om wat onderhoudswerkzaamheden te kunnen
verrichten. Wie kan ons helpen om een betaalbare
nieuwe ruimte te vinden, liefst in de buurt van de haven?
TIP:
Het al lang en breed uitverkochte, door Stichting
Thuishaven Tilburg in 2002 uitgegeven Boek ‘Kanaal op
het Zand’, is toch nog verkrijgbaar bij het VVV aan de
Spoorlaan (inpandig bij het Natuurmuseum). Er zijn daar
nog enkele exemplaren voorradig, dus wees er snel bij!

