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Excursies praktijkdag Nationale Bijenstrategie 2019 
 
 
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. Dit is een mooie kans om de biodiversiteit in de 
stad te vergroten. Bijzonder is dat de gemeente de ontwikkeling en het beheer laat doen door 
burgers. Hebben bijen en vlinders in dit experiment een volwaardige plaats gekregen naast de 
menselijke parkbezoekers? Aannemer Brouwers Groenaannemers vertelt u hierover. 

 
2. Moerenburg/ Koningshoeven 

De Abdij Koningshoeven is naast een huis van gebed ook een veelzijdig bedrijf. Naast de bekende 
brouwerij zijn er uitgestrekte landerijen en een eigen imkerij. De honing wordt in eigen beheer 
verkocht. De abdij wil bijdragen aan versterking van het landschap en voedselbeschikbaarheid voor 
bijen. Hiervoor zijn binnen het programma Vorstelijk Landschap verschillende maatregelen genomen 
op de landbouwgronden.  

 
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. Het project wordt gecoördineerd door 
Martijn Ballemans van PUUR Permacultuur. Hij 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 echt 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). De vraag is of er verschillen te zien zijn, en hoe die verschillen 
kunnen worden geduid. Wij vertellen u graag over onze eerste resultaten en gaan daarna graag de 
discussie aan. Centrale vraag is: 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. U vindt er (zelf-raap) eieren, vele soorten fruit en groenten, die naast vers-
van-het-land zelfpluk ook verwerkt worden tot houdbare producten zoals jam, gelei, vruchtenwijn, 
ingemaakte groenten en meer. Sprankenhof heeft ook een boerderijwinkel, terras, kookstudio en 
vergaderfaciliteiten. 
 
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 betekent dit de aanleg en het beheer van relatief veel 
natuurelementen binnen het landbouwconcept. Van de 3,5 hectare is bijna een hectare ingericht met 
houtwallen, een poel, en bloem,- en kruidenranden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

6. Landgoed Leijkant 
Wilde bijen langs een oude spoorlijn 
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. Met onze partners 
zaaiden we ruim 6 hectare bijenvriendelijke en bloemrijke randen en veldjes in langs het fietspad 
Bels Lijntje. We plaatsten 10 bijenhotels om het verhaal van wilde bijen te vertellen aan 
schoolkinderen en recreanten.  

 
7. TWM gronden 

De Kaaistoep is een natuurgebied ten zuidwesten van Tilburg en is het best onderzochte stukje 
natuur van Nederland. Al 25 jaar wordt er naar alles gekeken wat er groeit en rondkruipt. De 
Tilburgse Waterleidingmaatschappij (TWM) onttrok in de Kaaistoep grondwater 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. Misschien heb je het gebied op 7 december 2018 al langs zien 
komen in het tv-programma Vroege Vogels. Kom ook eens kijken naar dit natuurgebied aan de rand 
van Tilburg! 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 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. Hier worden de plannen verder toegelicht en gaan we met elkaar in 
gesprek over de meerwaarde van een nationaal park ‘nieuwe stijl’ voor de biodiversiteit. 
 

9. Piet van Meintjeshoeve 
De Piet van Meintjeshoeve heeft de ambitie om van een traditionele melkveehouderij te 
transformeren naar een modern circulair bedrijf. De ontwikkeling van een gangbaar melkveebedrijf 
naar Natuurinclusief met korte ketens in een nieuw verdienmodel. 
 
Wat komt daar zoal bij kijken? Wat heb je nodig om met een visie deze keuze te maken? Wat is de 
rol van de verschillende erfbetreders? Hoe reageert de huisbankier, Rabobank, hierop? Op welke 
manier communiceer je met en in de korte ketens? En wat is het voordeel voor biodiversiteit, 
bestuivers en bijen? 


	Ministerie van Landbouw,
	Excursies praktijkdag Nationale Bijenstrategie 2019

