
Verslag van het Moerenburgoverleg te Buitenom op woensdag 15 februari 2017 

Op de agenda staat de stand van zaken van de projecten Vorstelijk Landschap en de uitbreiding van 
Ut Rooie Bietje in Moerenburg. Inleider voor het Vorstelijk Landschap is de heer Kees Roelofsma, 
interim programmamanager groen in de stad, gemeente Tilburg en voor Ut Rooie Bietje zijn dat de 
heren Erik Meijs (teler) en Koen van der Schoof (bedrijfsleider). Programmaleider is de heer Marc van 
Akkeren, omgevingsmanager gemeente Tilburg die het overleg om 19.00 uur opent. 

Behalve deze personen zijn aanwezig bewoners van Moerenburg, van de wijk Armhoefse Akkers en 
van de Werkgroep Behoud Moerenburg, te weten Noud Horsten, Theo Sweegers, Kees Fonken, 
Harrie van Gorkum, Jan Vermelis, Remco Westhoek (Armhoefse Akkers), Maartje de Jonge, de heer 
en mevrouw Taminiau, de heer en mevrouw Pastoor, de heer en mevrouw Claassen, de heer en 
mevrouw van Dijken, de heren Paul Roborgh en Will van Sprang (Werkgroep Behoud Moerenburg) 
en Kees van der Staak die dit verslag heeft gemaakt. 

 

Vorstelijk landschap 

Het Vorstelijk Landschap is een van de drie grote beoogde 'stadsregionale parken' van Tilburg, samen 
met het Stadsbos013 en het Noorderbos. De heer Roelofsma geeft de stand van zaken weer met 
behulp van een plattegrondje met daarop de genummerde projecten. (De aangekondigde plannen 
met betrekking tot de Rendierhoeve gaan niet door.)  

Project 1 Baksevenweg. Op een oppervlak van 8,5 hectare zijn door middel van grondruil door 3 
boeren een gebied gemaakt met  deels natuur, deels extensief agrarisch gebruik. 

Project 2 Rond de abdij.  Er komt voorlopig geen fiets-/voetpad tussen Koningshoeve Brug en het 
Klooster van de Trappisten Er loopt nog overleg met de grondeigenaren . Er komt wel een fiets-
/voetpad tussen de abdij en het viaduct naar Moergestel. De grondeigenaren en pachters zijn 
akkoord. De onderdoorgang onder de A58 gaat hoogstwaarschijnlijk door, De uitvoering wordt 
meegenomen in de verbreding van de A58 en ligt daarmee bij Rijkswaterstaat. Mogelijk komt er ook 
nog een wandelpad in noordelijke richting . Het aangekondigde pad vanaf het kruisbeeld bij de abdij 
richting het Goor zit nu in een impasse. Het heeft momenteel geen prioriteit hiermee bezig te zijn 
omdat nog niet duidelijk is waar het pad na de verbreding van de A58 aan moet sluiten.  

Project 3 valt buiten het huidige aandachtsgebied, betreft een project bij de Waterkant, andere zijde 
van het kanaal. 

Project 4 Uitkijktoren. Plannen zijn nog niet uitgewerkt, kan nog alle kanten op. Komt te staan in het 
driehoekje (het Goor) in het verkeersknooppunt de Baars. 

Project 5 RWZI. Is een historische plek, eigendom van waterschap de Dommel, dat nog geen concrete 
plannen heeft. Heeft de bestemming recreatie en horeca. Dit project roept een discussie op met als 
tegenstelling rustgebied of vertier.  

Project 6 Labyrinth bij de abdij. Is gereed. 

Projecten 7 - 9 Sportlanes. Bestaande paden die geschikt zijn of worden gemaakt voor lopers; sluit 
aan op het bestaande traject langs het kanaal. De sportlanes worden gebaseerd op routes die nu al 
gebruikt worden door sporters. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de  app Strava. 
Gevraagd wordt om te voorkómen dat motorcrossers van vande sportlanes gebruik gaan maken. 
Antwoord is dat de sportlanes geen nieuwe paden zijn. Het zijn bestaande paden, waar alleen betere 
faciliteiten komen voor vrije sporters, zoals een afstandsmarkering 



Project 10 Brug Meijerijbaan. Hier zijn plantvakken gerealiseerd. 

Project 11 Aanlegsteiger en pontje over het Wilhelminakanaal. Gaat niet door; niet te combineren 
met de beroepsscheepvaart. Er komt wel een pontje over de Piushaven (ter hoogte van de 
Twentestraat). 

Projecten 12 en 13 Kaasmakerij en Imkerij. Zijn gerealiseerd door de abdij.  

Project 14 Vrijliggend fietspad. Zie project 2.  

De heer Kees Roelofsma besluit zijn betoog.  

Verkeer 
Op dit punt van het overleg ontstaat naar aanleiding van opmerkingen vanuit de aanwezigen een 
discussie over de verkeersveiligheid in Moerenburg, met nam op de doorgaande wegen. Er is al enige 
jaren een discussie over de verkeersveiligheid in het gebiedsoverleg met de gemeente. Met name 
mevrouw Taminiau vraagt waarom er geen borden met 30 km/u komen; zij ziet vanuit haar woning 
dagelijks de gevaarlijke situaties. In 2014 is een verkeerstelling gehouden op de Oisterwijksebaan en 
de Broekstraat. (De resultaten van die tellingen zijn te vinden op de website onder Beheer, Verkeer.) 
Marc van Akkeren zegt dat de verkeerskundigen van de gemeente op basis van de objectieve 
gegevens (deze meting en ongevallenregistraties) geen aanleiding zien om maatregelen te treffen. 
Dat wil niet zeggen dat mensen de weg als onveilig kunnen beleven. De politie handhaaft niet op het 
verbod voor autoverkeer, anders dan bestemmingsverkeer. De buurtraad Armhoefse Akkers heeft 
ook bemoeienis met deze problematiek. Remco Westhoek, lid van het bestuur van de buurtraad, 
zegt dat de buurtraad de wens tot 30 km/u ondersteunt en dat er contact is geweest met Veilig 
Verkeer Nederland over de situatie van de Oisterwijkse baan ter hoogte van Zomerlust. VVN wil 
echter pas hulp bieden als eerst een bewonersgroep opgericht wordt die het voorwerk gaat doen. De 
buurtraad is bezig een dergelijke werkgroep op te richten en heeft bij de leden van het 
Moerenburgoverleg gepolst wie daarvoor belangstelling heeft. Actie vanuit de buurt is dus nodig. *) 

Marc van Akkeren kondigt om 20.10 uur de heer Koen van der Schoof aan voor het gedeelte over 

 Ut Rooie Bietje 

Ut Rooie Bietje is onderdeel van Traverse. Traverse is een Stichting voor Maatschappelijke Opvang in 
Midden-Brabant. Ut Rooie Bietje is een dagbestedingsproject en biedt de gelegenheid aan cliënten 
om ervaring op te doen met werken en leren. Het zijn beschermde werkplekken; de cliënten werken 
onder toezicht. Ut Rooie Bietje maakt ook gebruik van vrijwilligers. De huidige locatie van 0,7 hectare 
aan de Koningshoeve waar maximaal 20 mensen aan het werk kunnen worden gezet blijft bestaan. Er 
zijn 3 vaste krachten.  

Ut Rooie Bietje heeft de wens om, ook gezien de beperkte beschikbaarheid van werkkrachten 
(cliënten en vrijwilligers), minder arbeidsintensief te gaan werken. Die wens gaat samen met het 
streven om meer ecologisch, volgens de beginselen van de permacultuur te werken. Daar worden op 
dit moment cursussen voor gevolgd. Voor die natuurlijke werkwijze is echter meer grond nodig en 
die wordt gevonden in de bijna 2 ha in Moerenburg.  

De aanleg van het terrein begint in 2017, in fases, eerst bij het natte natuurlijke terrein bij de 
Korvelse waterloop. In datzelfde jaar worden de eerste fruitbomen geplant die als basis gaan dienen 
voor de natuurlijke vorm van landbouw. Later komen er teeltvakken in het iets hoger gelegen smalle 
gedeelte. (Zie de bijgaande schetsen.) De entree komt aan de Oisterwijksebaan, daar komen ook 
gebouwen en een winkel, omdat de opstallen aan de Koningshoeve afgebroken moeten worden.  



Ondanks de biologische en natuurlijke benadering, zal er bedrijfsmatig gewerkt gaan worden. Ut 
Rooie Bietje heeft nu ook al een winkel en goede contacten met de horeca in Tilburg. Waarschijnlijk 
zijn er straks zo'n 7 mensen dagelijks werkzaam op het terrein, van 08.45 tot 14.30 uur. Ut Rooie 
Bietje beschikt over 1 busje en 1 tractor.  

De heer Van der Schoof benadrukt dat het project een leerproces is, zowel voor Traverse als voor de 
bewoners en andere betrokkenen. De ontwikkeling zal altijd geschieden in goede samenspraak met 
omwonenden. Traverse zorgt voor bescherming van zowel de cliënten als de bewoners en 
recreanten.  

Of samenwerking met de Stadstuinderij mogelijk is, of dat er cursussen gegeven gaan worden, zal de 
toekomst moeten uitwijzen. 

Marc van Akkeren sluit het overleg circa 21.15 uur en nodigt iedereen uit voor een gezellige 
samenzijn met een hapje en een drankje. De genodigden zijn het erover eens dat het een zinvolle 
bijeenkomst was, zeker ook dank de gastvrijheid en goede zorgen van Manon en Pim van Dijken van 
Buitenom. 

 

*) Toevoeging na het overleg: Moerenburgbewoners fam. Sweegers en Gijs van Esch hebben al 
aangegeven deel te willen nemen. Tijdens de informatieavond hebben zich opgegeven: Noud 
Horsten en Joos Taminiau. Er zal ook een oproep geplaatst worden in de buurtkrant. 

 

 

Tekening Vorstelijk Landschap 

 



Tekeningen Ut Rooie Bietje 

    

 

             


