
UITNODIGING
19 september 2019

“Wat zijn de bijen ons waard? 
Hoe dragen ze bij aan onze 
business? En andersom: hoe 
draagt onze business bij aan hun 
vestigingsklimaat? Weten we hen 
te binden, boeien en behouden, 
zoals we dat doen met personeel 
in organisaties en met bedrijven in 
regio’s? 

Laat je op donderdag 19 september  
in Tilburg bestuiven en kom samen  
met professionals en partners van  
de Nationale Bijenstrategie  
de antwoorden oogsten.”

Dit programma is een samenwerking van de 

Nationale Bijenstrategiepartners:

BIJEN IN BUSINESS
praktijkdag 

Nationale Bijenstrategie

Seats2meet Tilburg LocHal
Burg. Brokxlaan 1000

5041 SG Tilburg



Programma

09:00 Inloop

09:30 Welkom

09:45 Praktijkexcursies

12:30 Lunch

13.30 Brabant vertelt

13:45  Welkom door Wethouder 
Tilburg Mario Jacobs

13.55  Videoboodschap Minister LNV

14.00  Presentatie winnaar data-   
hackathon Big data for Bees

14.10  Interview / vraaggesprek 
met partners

14.30 Bestuiven, ronde 1

15.10 -break-

15.25 Bestuiven, ronde 2

16.15 Bijtekenaars

16.30	 Officieel	einde	&	borrel

Meld u nu aan voor de 

Nationale Bijenstrategie 

Praktijkdag Bijen  

in Business

Excursies:
1. Spoorpark
Op 21 juni 2019 is het Spoorpark 
geopend, een bijna 10 hectare groot 
stadspark op een voormalig industrie- en 
rangeerterrein in het hart van de stad. 
Bijzonder is dat de gemeente de 
ontwikkeling en het beheer in handen 
heeft gegeven van een collectief van 
burgerinitiatieven. Hebben bijen en 
vlinders in een dergelijk experiment een 
volwaardige plaats gekregen naast de 
‘menselijke parkbezoekers’? 

2. Moerenburg/Koningshoeven
Abdij Koningshoeven heeft in het kader 
van duurzaamheid op ca. 4 ha. 
landbouwgrond stroken ingezaaid met 
een mengsel speciaal voor bijen.
De honing wordt in eigen beheer 
verkocht en af en toe wordt er 
voorlichting gegeven in een speciaal 
daartoe ingericht lokaal.

3.  Plukroute/natuurtuin  
Puccinihof

Plukroute Stokhasselt is 5 jaar geleden 
aangelegd. Het bestaat uit een park van 
2 hectare dat is aangelegd en 
onderhouden wordt door vrijwilligers uit 
de wijk. Martijn Ballemans van PUUR 
Permacultuur verzorgt de rondleiding en 
geeft daarnaast uitleg over het concept 
voedselbos en de waarde daarvan als 
ecosysteem. 

4. Elho
Stadsimker Marcel Horck spant zich al 
jaren in voor het bevorderen van de 
biodiversiteit. Zelf zaait hij -samen met 
anderen- meerdere hectares bloemen 
per jaar. De vraag blijft steeds of we 

daarmee de gezondheid van de bijen 
daadwerkelijk bevorderen. Samen met 
de stichting Beep heeft Marcel Horck een 
begin gemaakt met digitale bijen-
monitoring. Op verschillende plaatsen 
rondom Tilburg worden bijenvolken 
gemeten (gewicht, geluid in relatie tot 
temperatuur en luchtvochtigheid). Wat 
kunnen we doen om het (nog) beter te 
maken voor -uiteindelijk- alle insecten.

5. Sprankenhof Udenhout
Boshoeve Sprankenhof is een fruit- en 
groentekwekerij met biologisch 
keurmerk, volledig ten behoeve van 
zelfpluk. Bijen en andere bestuivende 
insecten en biodiversiteit in zijn 
algemeenheid is van groot belang voor 
de boshoeve. Er wordt al bijna 20 jaar 
gewerkt vanuit het principe 
‘meebewegen’ met de natuur in plaats 
van ‘tegenwerken’. Concreet betekend 
dit aanleg en beheer van relatief veel 
natuurelementen binnen het 
landbouwconcept.

6. Landgoed Leijkant
Onze droom is een bloemen- en bijenlint 
van 33 kilometer lang, van Tilburg tot 
Turnhout. Op en langs de voormalige 
spoorlijn, het Bels Lijntje.  
We realiseerden met eigenaren van 
Landgoed Leijkant en de Tilburgse 
Waterleidingmaatschappij in 2018 het 
eerste bijenknooppunt. 
 
7. TWM gronden
De Kaaistoep is een natuurgebied ten 
zuidwesten van Tilburg en is het best 
onderzochte stukje natuur van Nederland. 
De Tilburgse Waterleidingmaatschappij 
(TWM) onttrok in de Kaaistoep 
grond water voor de watervoorziening 

van Tilburg. In 1994 startte de TWM met 
natuurgericht beheer en maatregelen 
voor natuurontwikkeling- en -herstel. 
Het onderzoek in de Kaaistoep heeft 
inzichtelijk gemaakt dat het slecht gaat 
met de insectenpopulaties in Nederland. 
Een leuk kijkje achter de schermen met 
de beheerder.

8.  Park in oprichting:  
Van Gogh National Park

In Brabant is een nieuw Nationaal Park
in oprichting: Van Gogh National Park.
Het loopt van de Oostelijke Langstraat
en de Loonse en Drunense Duinen tot de
Oisterwijkse Vennen, de Kampina en
Nationaal Landschap Het Groene Woud.
De samenwerkende partijen willen een
gebied op de kaart zetten waar natuur- en 
landschapswaarden worden gekoesterd en 
tegelijk een economisch perspectief 
geboden wordt voor voedselproductie, 
recreatie en toerisme. We zijn te gast bij 
Rabobank, een van deze partijen. Harrie 
Vissers van de Provincie Noord Brabant zal 
de plannen toelichten waarna we met 
elkaar in gesprek gaan over de 
meerwaarde van een nationaal park 
‘nieuwe stijl’ voor de biodiversiteit.

9.  Piet van Meintjes Hoeve
De Piet van Meintjeshoeve heeft de 
ambitie om van een traditionele 
melkveehouderij te transformeren naar 
een modern circulair bedrijf met korte 
ketens. Wat komt daar zoal bij kijken? 
Wat heb je nodig om met een visie deze 
keuze te maken? Wat is de rol van de 
diverse erfbetreders? Hoe reageert de 
huis bankier, Rabobank, hierop? Op welke 
wijze communiceer je met en in de korte 
ketens? Wat is het voordeel voor 
biodiversiteit en bestuivers en bijen?
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