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Inleiding  
Initiatiefnemer Stichting DeAmerkantOp  is in oktober 2018 opgericht in verbinding met ZLTO, 
Platform Kiemkracht, Agrarische Natuurvereniging Drimmelen, Stichting Bei o.a. door 
initiatiefnemers Cedric Bousché (burger) en Piet Hermus (Akkerbouwer). Directe aanleiding was de 
onrust over de klimaatontwikkeling en de daarmee samenhangende zorg over de kwaliteit van 
bodem, lucht en water in het gebied Amerstreek. De oprichting is een antwoord op de behoefte aan 
een formele basis voor tal van initiatieven op het gebied van de leefomgeving die zich richten op het 
in een natuurlijke en werkbare balans brengen van de Amerstreek.  
 
(B)oerBurgerBos 
Al sinds 2017 lopen initiatieven om boeren en burgers te betrekken bij mogelijkheden om te werken 
aan een duurzamer gebied: 

 Er is opgeroepen om 2,5 % agrarisch gebied met bomen aan te planten waardoor b.v. 
voedselbossen ontstaan of bedrijven agro-forestry kenmerken krijgen. Vier agrarische 
bedrijven doen mee aan pilots agro-forestry en er zijn inmiddels voedselbossen ontstaan; 

 Stichting de AmerkantOp is betrokken bij experimenten met nieuwe landbouwgewassen 
waaronder Sorghum; 

 Via Platform Kiemkracht, Stichting Bei, Duurzaam Drimmelen en Agrarische Natuurverenging 
Drimmelen is Stichting de AmerkantOp betrokken bij activiteiten als aanleg Pluktuinen, 
organisatie Duurzaamheidsdagen, het zaaien van inheemse bomen, het bio-divers maken 
van bermen, de aanpak van de vergroening en verduurzaming van de provinciale weg N285, 
het stimuleren van actoren als Waterschap, provincie en gemeenten als het gaat om de 
aanleg van Ecologische Verbindingszones.  

Bij al deze activiteiten speelde steeds het idee om te komen tot een soort gebied waarbij concrete 
voorbeelden kunnen leiden tot meer inzicht, betrokkenheid, bewustzijn. Daarbij is voortdurend 
contact geweest met de gemeente Drimmelen en met organisaties waardoor de tijd rijp is geworden 
voor het ontstaan van het (B)oerBurgerBos “Op Zand”. De schep kan op 18 maart 2020 de grond in. 
Omdat het (B)oerBurgerBos juist van en voor de omgeving mag ontstaan ligt er nog geen blauwdruk 
op tafel. Omwonenden, scholieren, boeren en nabijgelegen ondernemen krijgen allen een 
uitnodiging om in gesprek te gaan over ontwerp en uitvoering van het plan. Onder leiding van 
procesbegeleiders zullen de eerste schetsen ontstaan die vervolgens door professionals zullen 
worden getoetst op haalbaarheid in de gegeven context. Die context heeft uiteraard alles te maken 
met de omstandigheden in het gebied. Bijgevoegde kaarten en foto’s zijn daarvoor indicatief. 
 
Kinderkwekerij Inheemse Bomen en Bijenboel 
Twee onderdelen zijn inmiddels belegd: 

1. De kinderkwekerij Inheemse Bomen (5000m2) waarvoor het Technasium van Dongemond 
College de ontwerpopdracht krijgt; 

2. Bijenboel als op insecten gericht toegangspad, welkomsgebied en openlucht lokaal. 

In overleg met het onderwijs in Made zal de kinderkwekerij Inheemse Bomen in functie komen als 
groeiplaats voor bomen die als zaailing uit het gebied opgekweekt worden tot plantwaardige bomen. 
Uiteraard hoort daar een kennis- en kundeprogramma bij waar vrijwilligers met boomkennis zich 
zullen inzetten. Een zgn. Boomklas is voor deze vrijwilligers opgericht. Dit initiatief borduurt voort op 
activiteiten van de afgelopen jaren waarbij leerlingen van basisscholen les hebben gekregen over het 
zaaien van bomen, daadwerkelijk bomen hebben gezaaid en deze ook naderhand hebben geplant. 
Opgedane ervaringen en de ervaringen bij het starten van de Kinderkwekerij Inheemse Bomen 
worden gebruikt voor het uitgeven van een binnen het onderwijs hanteerbare werkwijze. 
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Bijenboel sluit aan bij de werkzaamheden van Stichting Bei en de Agrarische Natuurvereniging 
Drimmelen. Die activiteiten zijn niet alleen gericht op een natuurlijk beheer van het landschap maar 
ook op het beïnvloeden van het bewustzijn van boeren en bevolking.  
Met name deze onderdelen Kinderkwekerij en Bijenboel brengt de Stichting de AmerkantOp in voor 
de biodiversiteitsprijs: Deze onderdelen van het (B)oerBurgerBos voldoen aan de criteria voor 
deelname. 
 
Plan van eisen 
Stichting de AmerkantOp wil het ontwerpproces laten ontstaan bij burgers en boeren in de directe 
omgeving van het gebied. Dat neemt niet weg dat er op de achtergrond een elementenlijst vast 
staat. Over de Kinderkwekerij Inheemse Bomen en Bijenboel is hiervoor al iets gezegd. Middelpunt 
van de Kinderkwekerij zal in ieder geval een Wereldboom zijn. In de eerste briefing met de omgeving 
zullen nog de volgende elementen worden toegelicht: 

 Klimaatboom 

 Bosbadroute 

 Voedselbos 

 Vergeten Veld (ruimte voor het inzaaien van “vergeten” landbouwgewassen als b.v. vlas, 
meekrap etc.) 

 Nagelaten pad (geboortebomen, herdenkingsbomen) 
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Kaders en principes, grondbeginselen 
Stichting de AmerkantOp staat in contact met mensen en organisaties die hebben aangegeven 
bijdragen te willen leveren gelet op de volgende uitgangspunten: 

 Het is belangrijk dat mensen en organisaties de ruimte willen geven aan de bevolking en 
boeren uit de omgeving die dragers gaan zijn van het gebied waarbij wel tijd, doel en 
mogelijkheden worden bewaakt; 

 Mensen en organisaties die een bijdragen willen leveren nemen de wens in acht om een 
natuurlijke en werkbare balans te bereiken in het gebied. Dat betekent werken aan de 
kwaliteit van bodem, lucht en water. En nalaten wat nadelig is voor die kwaliteit. Het 
betekent bijvoorbeeld: natuurlijk bodembewerking en gebruik biologisch materiaal. Het 
betekent ook rust en respect van en voor natuur. 

 Vertrouwen in de omgeving en in elkaar vormen een belangrijk fundament. Het betekent dat 
het gebied nu en in de toekomst publiek toegankelijk is en dat gebruik van het gebied primair 
recht moet doen aan de natuur. 

 
Financiën 
Bijlage 1 geeft de huidige stand van zaken weer rond financiering en planning. 
 
De locatie en enkele indrukken 
De illustraties 1 en 2 beogen een indruk te geven van het vastgestelde gebied en de locatie van de 
percelen (onder embargo tot 23 februari).  
Onder de illustraties zijn wat recente foto’s opgenomen van de locatie. 
Tot slot nog 
 

 

illustratie 1 
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illustratie 2 

 

Foto 1: Gebiedsfoto perceel (B)oerBurgerBos 
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Foto 2 en foto 3: Kinderen zaaien en adopteren bomen 

 

Foto 4: Begeleiders kinderkwekerij in opleiding (Boomklas St. AmerkantOp) 

 

Foto 5: Potentiële medewerkers Kinderkwekerij 


