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Verslag vergadering maandag 14 maart 2016 

Aanwezig: Paul Roborgh, Jos Parren, Ralph Akkermans,Will van Sprang en Kees van der Staak (notulist). 
Afwezig  met bericht van verhindering: Michiel Dupuis. 
Locatie: Paul. 

1 Opening 
Will opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom. 

2 Verslag  14december 2015 
Voor zover er opmerkingen zijn komen die verderop in de agenda nog aan de orde. Het verslag wordt goedgekeurd met dank 
aan de notulist. 

3 Inrichting Meierijbaan 
Het plan voor de stobben staat nog overeind. De ontwikkeling zijn echter in afwachting van de evaluatie in  het najaar van de 
proefvakken op de Meierijbaan; daarvoor was twee jaar afgesproken. Will meldt dat in het kader van het bee-o-topenproject 
een drietal studenten van de HAS Den Bosch de vakken zal meenemen bij hun inventarisatie. Daarvoor zijn contacten gelegd. 

4 Knotseizoen 2015/2016 
Vooraf: er is duidelijkheid over de vrije toegankelijkheid van de Verbrande Brug; tot halverwege, bij het zijpad rechts, is de 
doorgang vrij. Daarna begint privéterrein. Op dat punt zal het pad (onderdeel van het Natuurleerpad) links vervolgen, door het 
bosje en verderop aansluiten op de bestaande route. Daartoe zal een brugje gemaakt worden over de sloot links. 
Paul meldt dat er een twintigtal deelnemers was, ruim voldoende. Daar komt opnieuw een barbecue voor; daarvoor zullen ook 
degenen uitgenodigd worden die meehielpen bij het knotten van de bomen aan de Piushaven; de namen daarvan zijn bekend. 
Een bijdrage is niet nodig; er is nog geld voor. Er wordt besloten dat degenen die minimaal twee keer hebben meegedaan 
worden uitgenodigd.  
Andre Moerland heeft een nieuwe ijzeren bok geleverd; hiermee kunnen de lange stammen  door één persoon in stukken 
gezaagd worden. Op de veiligheidscursus die Michiel en Paul bij gevolgd hebben, is duidelijk gesteld dat derden  meer dan 
twee meter van de motorzaag vandaan moeten blijven. In verband met de veiligheid zal de nieuwe bok verstevigd moeten 
worden. Paul neemt daartoe contact op met Andre Moerland; de bok zal gehuurd worden. Paul wil samen met Noud de oude 
houten bok opknappen. 
Er is discussie wie de al betaalde schade aan de motorzaag zal vergoeden: Brabants Landschap of de gemeente. Paul en Ralph 
zullen dit regelen. 
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de in acht te nemen veiligheid bij het knotten. Paul en Michiel  zullen met de kennis uit hun 
cursus samen met Andre voor de volgende keer een plan opstellen; deelnemers zullen de aanwijzingen moeten opvolgen.  
Tot slot zegt  Will dat er nog genoeg werk is: onder meer het opstekken van de jonge bomen  bij de Korvelse Waterloop. 
 

5  Natuurspeelplek aan de Hoevensekanaaldijk 
Er is een verslag ontvangen van wat nu De Takkenbende heet. Daarin staat een plan om meer weggetjes c.q. doorgangen te 
maken. De Werkgroep is het daar als formele adviseur van de groep niet mee eens.  Paul zal dit overbrengen. 
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6 Projectoverleg Bee-o-topen Piushavengebied – Moerenburg 
Zie ook punt 3 van dit verslag. Will doet verslag van het overleg op het stadhuis op 8 maart 2016 onder leiding van Rob van 
Dijk, stadsecoloog. Hij heeft toegezegd dat hij de paaltjes en gaas bij de vier proefvakken zal weghalen. 

7 Financiën 
Geen opmerkingen. Na afloop van de vergaderingen vindt een controle van de financiële verantwoording plaats.  
Alles wordt akkoord bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid. 
 

8 Perceel Zandstraat 
Jos houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en belt elke twee weken met de gemeente over de voortgang. Er was 
weer uitstel tot 1 maart. Hoogste prioriteit heeft de losse muur: die moet beslist verwijderd worden. 

9 Samenwerking met Duurzaamheidsvallei 
Vorige maand is er een bijeenkomst geweest over wandelpaden. Jos gaat de bordjes met de waarschuwing voor honden in 
weilanden waar paarden en koeien lopen nog plaatsen in  Moerenburg: volgens plan zijn dat 8 bordjes. Hij maakt een plan 
voor de locaties en koppelt terug met de Duurzaamheidsvallei. Will stuurt het  e-mailadres van. Karin van Dueren den 
Hollander van de HAS naar Ralph. 

10 Brouwers Groenaannemers 
Paul en Jos zijn bij het overleg geweest. Zie het verslag van het overleg op 2 februari 2016 in  Buitenom. Will merkt nog op dat 
de poel van Van Gorkum langs de Zwarte Rijt schoon gemaakt moet worden. 

11 Reclassering inzet taakgestraften 
Will zegt dat daar wel werk voor is; hij heeft drie klussen in gedachten. Michiel is hierbij ook betrokken.. 
Ook Hans Maas en Ad de Beer hebben hun medewerking als begeleider toegezegd. Ralph en Jos willen ook wel als begeleider 
optreden. 
 
12 Rondvraag 
Jos zegt dat de paaltjes bij de bomen langs de Oisterwijksebaan zonder banden moeten blijven staan in verband met het 
maaien. De korfjes moeten wel weg; iets voor de taakgestraften? 

Will meldt aan de Bakschevenweg een kavelruil heeft plaats gevonden. Er worden ecologische verbindingen gelegd en 
landschapselementen aangebracht. Gemeente Tilburg heeft op 11 januari een omgevingsvergunning verleend.  
De aanbesteding geschiedt een dezer dagen. Het onderhoud wordt door de betrokken agrariërs zelf uitgevoerd; gemeente 
noch Brouwers groen hebben hierin een taak. 
 
Will vraagt zich af wie de sloten rond het aan te leggen waterpark gaat schoonmaken. Erop letten en Brouwers groen 
attenderen mocht er nog zand liggen als de aannemer weg is . 

Will zegt dat Erwin leJeune, die zeer betrokken was bij het zwerfvuil in Moerenburg, is overleden. Dat is wel aanleiding voor 
een stukje in de buurtkrant door Jose Couwenberg. 

Tenslotte dient nagedacht te worden over de vraag of de wilgen bij de Korvelse Waterloop moeten blijven staan, Will houdt dit 
in de gaten. Het bosje in de bocht (bij het stoeltje) moet in ieder geval uitgedund worden. 

De volgende vergadering is op 13 juni bij Jos. 


