
  

 
 

Nieuwsbrief 
 Voor Vrienden van de Piushaven, vrijwilligers en belangstellenden 

Hoe waardevol de Piushaven als groene boulevard van Tilburg is, blijkt maar weer eens nu we in de 
greep van de pandemie zijn. Even de zinnen verzetten in deze stille, saaie tijd? Wandel een rondje om 
de haven, haal een meeneem-koffie bij een van de kraampjes of een exotisch hapje bij de altijd 
lachende Vittorio. Natuurijs maakte het plaatje onverwacht compleet. De Piushaven heeft zich definitief 
bewezen als geniet-gebied. Bijzondere tijden, ook voor het bestuur van de Stichting Thuishaven Tilburg. 
We namen afscheid van onze voorzitter. Een historisch moment.  

 
Caroline Docters van Leeuwen neemt afscheid  
 
Een onvermoeibare kartrekker met passie  
 
Al bijna drie decennia ben ik betrokken bij Stichting 
Thuishaven Tilburg, in 1993 begonnen als werkgroep. 
De meeste tijd als voorzitter. Daar komt nu dan echt 
een eind aan. Samen met mijn man John La Haye 
waren we lange tijd kartrekker, eerst bij het redden 
van de Piushaven en vervolgens bij de ontwikkeling 
van de Piushaven in nautische en toeristisch-
recreatieve zin. Mooie tijden waren het, bijzonder dat 
het als gewóne burgers gelukt is om definitieve 
afsluiting van de Piushaven te voorkomen. “Dè gô 
nie”, “das alláng beslist!” en “meej die hoave wor het 
toch nooit niks",  hoorden we overal.  
 
Tegen alle stroming in hebben we samen met wel 
150 vrijwilligers uit wijk en stad, gevochten als 
leeuwen. Niet door geweld, maar met creatieve 
acties, smaakmakende activiteiten en een vurige 
lobby voor de Piushaven in stad en land. We waren 
de tijd ver vooruit. We trokken en duwden aan het 
stadsbestuur en de ambtenarij, dat werd ons vaak in 
dank afgenomen, maar zeker niet altijd.  
Als je ergens voor staat, ontmoet je helaas soms ook 
vijandigheid. Maar we hielden en houden vol! Het tij is 
gekeerd. Met de maquette van de Piushaven die we 
in 1998 maakten in het kader van de Stadsvisieprijs, 
wonnen we vele harten, én die Stadsvisieprijs!  
Het is voor ons genieten dat, nu de Piushaven een 
succes is geworden, we regelmatig ook door voor ons 
totaal onbekende mensen worden bedankt voor onze 
inzet. 
Inderdaad zou de Piushaven er zonder al die energie 
niet meer zijn geweest en dat zou toch echt 'súnt' zijn 
geweest.  
 

 
Caroline op de voorplecht van de Drie Gebroeders 
 
We worden zelfs aangesproken dat het hier steeds 
meer op onze maquette gaat lljken! Onze 
vooruitziende blik is achteraf verbluffend.  
Trots zijn we ook dat John en ik beiden in 2018 de 
zilveren legpenning van de stad mochten ontvangen 
als dank voor onze inspanningen.  
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Een erkenning die ook zeker te beurt zou mogen 
vallen aan Dick Janssen, als derde haven-steunpilaar 
door dik en dun. En de erkenning is zeker óók voor al 
die vrijwilligers zonder wie het nooit gelukt zou zijn.  
Ik wil bij deze graag ook álle vrijwilligers, donateurs, 
sponsors en andere relaties heel hartelijk bedanken 
voor het mee helpen duwen van de soms heel zware 
kar. Ik hoop van harte dat jullie betrokkenheid bij mijn 
vertrek als voorzitter niet stopt :-) 
 
Nu de Piushaven een geliefde plek is geworden, zorgt 
dat voor nieuwe aandachtspunten: het is af en toe zó 
druk, dat het één het ander gaat bijten. Bijvoorbeeld 
de enthousiaste steigerliggers die vorig jaar tot diep in 
de nacht feestten en zorgden voor overlast bij 
omwonenden. En helaas verlieten daardoor schepen  
spoorslags de passantenhaven, om niet meer terug te 
keren. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.  
Een nieuwe uitdaging dus om alles goed op elkaar 
afgestemd te krijgen.  
Eén van de dingen die ik al die tijd zo mooi vond, is 
het samenwerken met al die verschillende mensen 
van allerlei leeftijden. Hoewel ik afscheid neem als 
voorzitter en het stokje overdraag aan mijn waardige 
opvolger Robert Dölle, hoef ik dat niet te missen.  
Ik blijf van harte als vrijwilliger betrokken en zal me 
inzetten voor projecten zoals het organiseren van het 
grote havenfeest ter gelegenheid van 100 jaar 
Piushaven in 2023. John en ik blijven ook als 
schipper en vrijwilliger betrokken bij Stichting Tilburg 
te Water, waar we een half jaar geleden al afscheid 
namen als respectievelijk voorzitter en secretaris.  
Maar eerst gaan John en ik én onze kater Pip 
(populair bij vele voorbijgangers ;-) de Piushaven voor 
een aantal maanden verlaten. We gaan een grote reis 
maken met ons historisch binnenvaartschip de 
Groninger steilsteven 'Drie Gebroeders' anno 1924, 
waarop we wonen. Het varen is echt een deel van 
onze passie voor historische schepen en havens. Dus 
ik zeg voor nu even: bedankt, vaarwel en tot ziens.   
Én wens Robert en het verdere bestuur veel succes 
bij de vele projecten die ongetwijfeld komen gaan! 
 
De nieuwe voorzitter 
 
Zeg Stichting Thuishaven Tilburg en je denkt aan  
Caroline Docters van Leeuwen. Dat zal nog wel een 
tijd zo blijven. "Eervol om haar op te volgen, maar 
onmogelijk om haar te doen vergeten. Caroline is 
uniek," zegt onze nieuwe voorzitter Robert Dölle.  
Vanwege de corona-beperkingen was de 
voorzitterswissel een kale, digitale bedoening. 
Caroline verdient een 
daverend afscheid, en dat 
gaat er beslist nog van 
komen.  
Naast voorzitter Robert 
bestaat het bestuur uit 
Huub Sibbing (secretaris) 
en Thomas Markus  
(penningmeester). Net als 
Caroline woont Robert  
aan de haven, al is het 
niet op een woonschip,  

 
maar op het droge aan De Werf. Robert draait al een 
tijdje mee in het vrijwilligerswerk rond de Piushaven 
en is ook bestuurslid van Piushaven Levend Podium.  
Gaat hij de koers van STT verleggen? "Niet wat het 
hoofddoel betreft: ijveren voor een aantrekkelijke 
haven waar wonen, werken en recreëren  
samengaan. Daarbij leggen wij nog een extra accent  
op de nautische kwaliteit en het industrieel erfgoed."  

Robert ziet dat de tijd van knokken voor de haven 
voorbij is. "Nu komt het erop aan om met de 
verschillende belanghebbenden rond de haven 
samen de juiste balans te zoeken. Bewoners en 
horeca, schippers, bootjesverhuurders en picknickers: 
we moeten met elkaar zorgen dat de Piushaven die 
fijne, bijzondere plek blijft. Een vriendelijke gebied, 
waar de dynamiek van de stad en het weidse, groene 
karakter samengaan."  
Er wordt al gewerkt aan een nieuwe overlegstructuur 
in de haven (voor de insiders: het BIZ-plan) en er 
komt een klankbordgroep voor de recreatieve functie. 
STT wil daarin een rol gaan spelen. "Maar pas op. 
We zullen niet schromen om ouderwets de trom te 
roeren als er in onze ogen iets mis dreigt te gaan," 
waarschuwt de nieuwe voorzitter.  

Erfgoedfeest in honderdjarige Piushaven  
Het is voor elkaar! De leden van de Landelijke 
Vereniging tot Behoud van het Historisch 
Bedrijfsvaartuig (LVBHB) hebben met ruime 
meerderheid voor Tilburg gestemd als locatie voor de 
Nationale Erfgoedmanifestatie in 2023.  
 

 

Een prachtig evenement om het honderdjarig bestaan 
van de haven te vieren. Ruim honderd klassieke 
vrachtschepen zullen op 4, 5 en 6 augustus 2023 in 
de stad te zien zijn.  
John Lahaye en Caroline Docters van Leeuwen 
hielden een overtuigende presentatie tijdens de 
ledenvergadering van de LVBHB. Medekandidaat 
Hasselt kreeg 14 stemmen, Tilburg 40.  
Het echte werk kan nu beginnen: programma verder 
uitwerken, sponsors zoeken, vrijwilligers werven, 
overleg met instanties enzovoort. We gaan er iets 
heel bijzonders van maken, in goede samenwerking 
met alle Piushaven-partijen. 

 Robert Dölle 
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