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Ontwerp ecologische bermen op bedrijventerreinen 
Kraaiven, Loven, Katsbogten en Het Laar 

Reactie ontwerp gevraagd 
 
Een schone, groene, goed onderhouden openbare ruimte waar we prettig met elkaar kunnen wonen, werken, 
leven en samen zijn. Dat is waar de gemeente Tilburg aan werkt en waar we extra in investeren. Vanuit dat 
oogpunt heeft de gemeente gekeken of de bermen van de bedrijventerreinen Kraaiven, Loven, Katsbogten en 
Het Laar omgevormd kunnen worden naar ecologische bermen. De gemeente heeft een hiervoor een plan 
uitgewerkt.  
 
Ecologisch bermbeheer 
Ecologische bermen zijn bermen waar minder vaak gemaaid wordt en de grassen langer groeien. Zo krijgen 
wilde bloemen die tussen het gras groeien de ruimte om in bloei te komen. Dit trekt vervolgens weer 
verschillende dieren aan zoals insecten, vlinders, vogels en amfibieën (vergroten biodiversiteit). Het realiseren 
van de ecologische bermen doen we niet door inzaaien, maar door onder andere het aanpassen van de 
onderhoudswerkzaamheden. Zoals op andere tijdstippen te maaien 
 
Wat vindt u? 
De gemeente wil graag weten wat u van het plan vindt. Vanwege het coronavirus is een fysieke bijeenkomst 
niet mogelijk. Daarom kunt u het plan digitaal inzien via www.tilburg.nl/ecologischebermen. Via het 
reactieformulier op de site kunt u tot en met vrijdag 18 september 2020 uw mening over de plannen 
doorgeven.  
 
Vervolg project 
De gemeente beoordeelt alle ingekomen reacties en neemt ze waar mogelijk mee in het definitief ontwerp. 
De omvorming van de bermen naar ecologische bermen wordt naar verwachting in het najaar van 2021 
gerealiseerd.  
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Nancy Sins van de gemeente. Zij is van maandag tot en 
met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 013 542 87 61 en per e-mail nancy.sins@tilburg.nl.  
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