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                          Nieuwsbrief 
               Bestemd voor Vrienden van de Thuishaven, vrijwilligers en belangstellenden 
Recreëren aan en in de Piushaven bleek dit jaar voor heel Tilburg het alternatief voor afgelaste festivals, 
strandvakanties, gesloten horeca en ander door Corona veroorzaakt ongerief. Voor thuiswerkers was een 
'verboden' duik in de Piushaven het perfecte pauzemoment. Groepsrondvaarten van de Stichting Tilburg te 
Water waren slechts beperkt mogelijk, maar de bootjesverhuurders deden uitstekende zaken. Het werd op 
sommige momenten en plekken zo druk dat er sprake was van forse overlast. Rumoer van groepen 
jongeren deed heel wat passanten in alle vroegte de wijk nemen. De goodwill die havenmanager Saskia 
Jansen en de brugwachters de afgelopen jaren hebben opgebouwd kon hier niet tegenop. Hopelijk krijgen 
we in het nieuwe jaar nieuwe kansen!   

Piushaven 100 jaar  
Honderd jaar Piushaven. Dat is iets om te vieren, een 
heel 'verjaarjaar' lang. STT is al druk bezig om er in 
2023 een groot feest van te maken. Het hoogtepunt 
moet het weekend van 5 en 6 augustus worden. Wij 
willen dan de Nationale Varend Erfgoedmanifestatie 
naar Tilburg halen. Dat betekent dat er meer dan 150 
historische bedrijfsvaartuigen in de haven aanleggen. 
Op en rond de schepen zijn demonstraties, sommige  
 

 
Burgemeester Theo Weterings in het promotiefimpje. 

schepen zijn te bezoeken en op de kades zal een 
gezellig randprogramma plaatsvinden. Vergelijkbare 
grote havenfeesten waren er in 1998 (75 jaar 
Piushaven) 2000, 2002 in 2009. 
Om die Varend Erfgoedmanifestatie in 2023 naar de 
Piushaven te krijgen, moeten we de leden/schippers 
van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het 
Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) voor ons winnen. 
De andere kandidaat-locatie voor het evenement is 
het Overijsselse Hasselt. 
Gelukkig spannen burgemeester Theo Weterings en 
havenwethouder Berend de Vries zich ook in om 
onze lobby te doen slagen. Via een video spraken zij 
de leden van de LVBHB onlangs enthousiast toe. 
STT bereidt nu een 'bidbook' voor waarmee we in 
maart hopen de competitie met Hasselt te kunnen 
winnen.  

Beleid recreatief gebruik Piushaven 
Mede aangezet door de drukte en overlast heeft de 
gemeente Tilburg de afgelopen maanden een visie 
ontwikkeld op het recreatief gebruik van de 
Piushaven. Een goede zaak, vindt Stichting 
Thuishaven Tilburg. Kortweg komt het ambtelijke 
voorstel neer op een verdeling van de Piushaven en 
toeloop in 3 zones: de havenkom tot aan Den Ophef 
('Parkkade') als deel voor drukte en evenementen, de 
zone 'Parkweg' tussen Den Ophef en de 
draaibrug met voorrang voor natuur en slechts 
bescheiden recreatief gebruik en het stuk vanaf de 
draaibrug tot aan het kanaal ('Parkerf'). Dat deel is 
voor rust en natuur, wandelen, fietsen en varen. 
In grote lijnen kan Stichting Thuishaven Tilburg (STT) 
zich hierin vinden. Alleen vindt STT het niet persé 
strijdig met het karakter van Parkerf, om bootverhuur 
Aquafun daar te handhaven. Zij passen prima bij de 
rust nagestreefd in het Parkerf. Wel zouden hun 
motoren dan nog wat stiller mogen worden gemaakt.  
Tijdens de digitale inspraakavond heeft STT 
ondermeer de volgende opmerkingen gemaakt:   
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- een visie op de ontwikkeling/bevordering van 
toerisme ontbreekt; 
- overweeg de aanleg van openbare toiletten;  
- historisch erfgoed van de Piushaven is een 
belangrijk aantrekkingsfactor, welke ontbreekt als 
uitgangspunt in dit beleidsplan; 
- bevorder de multifunctionele bruikbaarheid van de 
Piushaven door flexibele inrichting en 
verplaatsbaarheid van bijv. steigers;  
- let bij het afgeven van vergunningen op wettelijke 
eisen en veiligheidsaspecten; 
Oprichten van ‘n klankbordgroep is een goede zaak, 
uiteraard wil STT hier graag aan deelnemen. De nota 
komt op 1 februari in de gemeenteraad. 

 
Reguleren van de drukte aan de Piushaven vraagt 
om duidelijke regels.  
 
Piushaven toch schoon dankzij sociaal 
uitje personeel VVB Hussan  
De jaarlijkse schoonmaakactie van de Piushaven in 
maart kon vanwege corona niet doorgaan. Ook een 
alternatieve datum bleek niet mogelijk. Maar ineens 
was er laat in het jaar toch een schoonmaakactie, op 
9 december. VVB-Hussan, de Tilburgse groothandel 
in verf en aanverwante artikelen, meldde zich bij STT: 
wij komen met een man of twintig de Piushaven 
schoonmaken.  
Nu eens niet lasergamen, bowlen of paintballen maar 
een sociaal personeelsuitje. Dat hebben ze geweten. 
Want het was erg koud en de horeca was dicht. Dus 
was het tussen de schoonmaak door picknicken met 
koffie en worstenbroodjes op de bankjes voor de 
Albatros.  
De VVB Hussan-medewerkers hielden zich kranig en 
trokken in groepjes de haven rond om zwerfvuil te 
verzamelen en straatmeubilair en steigers schoon te 
maken.  
Uiteindelijk kwam de verlossing van de Stadstuinderij. 
In een kas met warmtekanon konden de harde 
werkers op anderhalve meter afstand bijkomen met 
erwtensoep en broodjes. Ontdooid maakten ze de 
klus in de middag verder af. 

Samenwerking met kinderopvang in 
Jeruzalem  
Jarenlang huurden STT en rondvaartstichting Tilburg 
te Water (voortgekomen uit STT) een werk- en 
opslagruimte naast restaurant De Visserij. Ook wel 
bekend als het voormalige clubhuis van motorclub 
Satudarah. Dat versleten pand wijkt mogelijk komend 
jaar al voor een nieuw appartementencomplex. 

Gelukkig vonden we tijdig nieuwe ruimte. En wel in 
een bijgebouw van de nieuwe kinderopvang op de 
hoek Havendijk/Betuwestraat in Jeruzalem.  
Een prachtige ruimte, wel veel kleiner… en het lekt er 
in ieder geval niet. Ook de Optimistjes van zeilschool 
Topti’s hebben we onderdak verleend. De verhuizing 
was een enorme klus. Behalve veel gereedschappen 
en onderhoudsmiddelen voor de rondvaartscheepjes, 
ging ook het inmiddels lijvige archief van STT én de 
havenfeestspullen over naar de nieuwe plek.  
De kinderopvang heet Aan de Waterkant en het hele 
gebouw is ingericht met water als thema. Niet zo gek 
dus dat we met de zeilbootjes van de Topti's en de  
scheeojes van Tilburg te Water ook projecten gaan 
opzetten met de kinderopvang. Nautische educatie 
kan niet vroeg genoeg beginnen, vinden wij.    
 

 

Als dank voor het beschikbaar stellen van de nieuwe 
ruimte overhandigden vrijwilligers een passend 
cadeau aan de leiding van de kinderopvang. Een 
fleurig houten bootje werd met strik onder de 
kerstboom van de kinderopvang gelegd.   

NL Doet 2021 
Natuurlijk pakken wij in 2021 de traditie weer op en 
organiseren met NLDoet de voorjaarsschoonmaak 
van de haven. Als het virus het toelaat, is de 
schoonmaak op zaterdag 13 maart.  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Donateurs, heel belangrijk! 
Het einde van het jaar is traditioneel de tijd voor gulle 
gaven. De Stichting Thuishaven Tilburg prijst zich 
gelukkig met een grote groep donateurs. Deze 
Vrienden van de Piushaven stellen ons in staat te 
blijven werken aan een aantrekkelijke Piushaven.  
STT is een ANBI-instelling zodat u fiscaal 
aantrekkelijk kunt doneren. We ontvangen uw 
(jaar)donatie graag onze Rabobankrekening  
NL53 RABO 0162 4799 21. Dankuwel ! 


