Natuurplan ‘Het multifunctionele MuzeBosje’
Voorgeschiedenis
Naast onze loods ligt een perceel van + 3000 m2 waar 67 bomen (o.a. Acacia’s, Lindebomen,
Lorken, fruitbomen) op staan. De bomen zijn daar aanvankelijk aangeplant om in een later
stadium verplaatst te worden. De bomen staan daar reeds 8 jaar en zijn inmiddels te groot om
verplaatst te worden.
We zijn ons gaan afvragen hoe we door herinrichting van de bestaande situatie het perceel meer
toegankelijk konden maken voor een breder publiek door daar een multifunctionele invulling aan
te gaan geven.

Het MuzeBosje
Door het MuzeBosje ( zie bijlage 1) willen we een wandelroute aanbrengen (rollator-en rolstoel
vriendelijk). Langs deze route kunnen diverse activiteiten plaatsvinden op het gebied van natuuren cultuurbeleving. Ik heb de opleiding tot natuurgids bij het IVN Tilburg afgelopen zomer
succesvol afgerond en wil deze kennis toepassen op deze wandelroute. In het MuzeBosje willen
we een centrale plaats aanbrengen. Daardoor kunnen we groepen van 20-30 pers aan onze
activiteiten laten deelnemen. We willen meer intimiteit aanbrengen door de centrale ruimte wat
af te schermen door struweel. Tevens is er een klein ommetje gemaakt vanaf de centrale plaats
wat als blotevoetenpad zou kunnen functioneren. Verder is het bosje open van structuur
waardoor het multifunctionele karakter steeds weer vernieuwende concepten ingevuld kan
worden. Daarnaast laten we het MuzeBosje aan sluiten op het pad richting natuurlijke poel en
Amfitheater (zie bijlage 2).
Ons natuurplan
•

… brengt mensen in beweging:
o op onze site kunt u zien dat wij al jaren mensen in beweging brengen en houden.
Nieuwe ontwikkelingen dienen zich aan met betrekking tot outdoor bewegen.
Doelgroep kinderen en ouderen heeft daarin onze speciale aandacht als het gaat
om natuurbeleving in beweging;
o we moedigen onze leden aan om op de fiets naar onze locatie in het buiten gebied
te komen;
o we verzorgen wandel arrangementen (wandelen in combi met workshop);
o ook voor de doelgroep ouderen (i.s.m. Contour de Twern) hebben we een
beweegarrangement ontwikkeld voor binnen en buiten;
o voor kinderen zijn we momenteel bezig een beweeg/natuurbeving arrangement te
ontwikkelen;
o we zijn bezig fietsarrangementen te organiseren en liggen op slechts 800m van de
in wording zijnde mountainbike route in Stadsbos013;

o we starten binnenkort de Groene Muze fiets- en wandelclub. We liggen aan het
knooppuntennetwerk van VisitBrabant zodat we ook voor passanten een rol van
betekenis kunnen zijn in de vorm van een pleisterplaats.
•

… heeft impact op de omgeving omdat
o de herinrichting van het MF NatuurBosje staat niet op zichzelf maar maakt deel uit
van een groter geheel (zie bijlage 2). We willen met deze multifunctionele
herinrichting voor verschillende doelgroepen iets kunnen betekenen op het gebied
van natuurbeleving, cultuur en dans- beweging;
o we zijn lid van Toerlezjoere en ontwikkelen ook voor de toeristen nieuwe
arrangementen. Dat gaan we doen i.s.m. met van der Valk Hotel Gilze;
o voor Stadsbos013 kunnen we als pleisterplaats fungeren voor passanten;
o we hebben een samenwerkingsverband met NHTV Breda en Fontys Lifestyle
Opleiding Tilburg. Zo kunnen we ons aanbod met vernieuwende concepten nog
beter afstemmen op de vraag vanuit de samenleving;
o in samenwerking met Stichting SpeelBosGilze proberen we de basisscholen in de
regio te mobiliseren en invulling te geven aan natuureducatie voor kinderen;
o we zijn lid van IVN/ KNNV Tilburg en zijn nauw verbonden met het Groene
Netwerk. Ik verzorg als begeleider de Natuurcursus van IVN Tilburg.

•

… levert een bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit in onze omgeving:
o door nieuwe aanplant van struweel en inzaaien van diverse wilde bloemenmengsel,
alsmede het aanplanten van laag fruitstruiken vergroten we de biodiversiteit in
onze omgeving. Tevens kijken we of het mogelijk is een stukje permacultuur aan te
leggen.

•

…wordt binnen een jaar gerealiseerd:
o de herinrichting van het bosje kan reeds op korte termijn gerealiseerd worden als
het gaat om nieuwe aanplant en grondverzet werkzaamheden. De relatie van
binnen naar buiten waarbij een afdak en/of natuur/fiets-en wandelcafé gebouwd
moet worden zal wat later plaatsvinden maar wel binnen dit jaar.

•

…is origineel:
o het is uniek in zijn aanbod (natuur/cultuur–en dans/beweeg beleving), geschikt
voor een brede doelgroep, gelegen op een unieke locatie die past binnen een
nieuw vitaal leisurelandschap, gelegen in Stadsbos 013.

