
 

 

 
 
 
 
 
 
MOTIE : Wijkevoort Stadslandbouw 
 
Onderwerp: Toekomstbestendige Werklocaties 
 

De gemeenteraad van Tilburg bijeen op 21 september 2020 
 
 

Constaterende dat: 
* De gemeente Tilburg wil werken aan een gezonde en duurzame leefomgeving 

voor alle Tilburgers. 
* Tal van gemeenten in Nederland zich al hebben aangesloten bij allianties om 

werk te maken van stadslandbouw. 
* Aan de Zuid-Westkant van de stad, in Wijkevoort, een uitgelezen kans ligt om ook 

Tilburg verder in die eigentijdse richting te laten bewegen. 
* De landbouwgronden aan deze kant, rondom de waterpartij, reeds grotendeels in 

zijn geheel in bezit zijn van de gemeente. 
* De gemeente de instrumenten heeft om daar nieuwe initiatieven op het vlak van 

stadstuinbouw vorm te geven. 
* Naast stadslandbouw ook gedacht kan worden aan andere natuurvriendelijke 

invullingen. 
 
Overwegende dat: 
 

* Lokaal geproduceerd voedsel bijdraagt aan een duurzame, gezonde en betrokken 
samenleving. 

* Lokaal geproduceerd voedsel bijdraagt aan het verkleinen van de ecologische 
voetafdruk van de Tilburgers. 

* Lokaal geproduceerd voedsel bijdraagt aan het verminderen van schadelijke 
uitstoot door de transportsector. 

* Bij lokale productie van etenswaren inwoners van de stad zich meer betrokken 
voelen bij het product dat zij kopen en/of consumeren. 

* Stadslandbouw genoemd wordt als een van de voornaamste na te streven 
duurzame doelen in de Global Goals van de VN  in doel 2, 11 en 12.  
 
Roept het College op: 

 
Het landschapspark Wijkevoort in Tilburg Zuid- West in overleg met omwonenden 
en andere belanghebbenden in te richten als gebied voor stadslandbouw en andere 
natuurvriendelijke invullingen en af te zien van de bouw van een XXL Logistiek 
bedrijventerrein op deze locatie. 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
 
 
PvdA Bea Mieris, SP Helma Oostelbos 



 

 

 
 
 
 
 
BIJLAGE:  1 
Fragment uit toelichting bij Stichting stadslandbouw in de gemeente Hof van Twente: 
 
De Stadslandbouw Hof van Twente is in 2015 opgericht. De stichting draait met veel 
succes en heeft zich stilaan uitgebreid. 

 
uit de eigen beschrijving: 
 
‘We richten ons de komende jaren op het verbouwen van aardappels, granen en 
groenten op de vrije ruimten die we tot onze beschikking hebben. We willen graag de 
inwoners betrekken bij dit proces, want daarmee brengen we leven in onze stad.  
 
Het samen telen van voedsel is een leerzaam en verbindend proces. Meedoen bij de 
Stadslandbouw kan op velerlei wijze. 
  
Participatie gaat goed samen met de Stadslandbouw Hof van Twente, wij zijn er voor 
iedereen. Ook richten we ons op de arbeidsparticipatie, waarmee we ongewenst 
werkelozen weer aan een baan proberen te helpen. Op locatie van de Stadslandbouw 
kunnen deze mensen weer in een werkritme komen, ontdekken waar talenten 
liggen, wat hen interesseert en waarmee ze met de opgedane inzichten op zoek 
kunnen gaan naar een passende functie en werkkring. 
 
Onze stip aan de horizon? 
Bruggen bouwen tussen burgers, ondernemers en overheid. 
Leven brengen in de brouwerij en jongeren voldoende uitdaging bieden in onze 
gemeente. 
Openbaar groen en vrijkomende gronden in de woonkernen gebruiken voor 
voedselteelt, zichtbaar en op regionale schaal (glokalisering). 
De Stadslandbouw Hof van Twente als kennis- en onderzoekcentrum, een zgn. agro-
sciencepark. 
Ouderen, jongeren en mensen met een beperking pakken samen de groene 
leefomgeving aan. 
Voedsel produceren met bekende herkomst geeft een sociale binding. 
De leefbaarheid en de prettige sfeer van een groene omgeving trekt nieuwe bewoners.’ 
  


