
 

 

Deelnameformulier ‘Samen voor biodiversiteitsprijs’ 
 

Titel projectidee:  (B)oerBurgerBos “Op Zand” (werktitel) 

Locatie voor uitvoering van het project: 
Zandstraat Drimmelen (kern Made) 

Korte omschrijving van het projectidee: 
Het omvormen van ruim 2 hectare agrarische grond tot een biodivers en multifunctioneel voorbeeldbos:  
(B)oerBurgerBos 

Gegevens deelnemer(s):  

Naam/namen: Stichting de AmerkantOp 

Adres: Tweede Weg 4  

Postcode en woonplaats: 4706 TD Zevenbergschenhoek 

Contactpersoon: 1. Cedric Bousché (burger)       2.     Piet Hermus (akkerbouwer) 

Functie: Penningmeester / voorzitter 

Tel. nr. overdag: 06 21840155 (C.Bousché) 

E-mailadres: cedric@bousche.nl / piethermus@zonnet.nl 

Met welke partijen wordt samengewerkt?  

1. Gemeente Drimmelen; 
2. Agrarische Natuurvereniging Drimmelen; 
3. Stichting Bei;  
4. Platform Kiemkracht Drimmelen;  
5. Duurzaam Drimmelen;  
6. Dongemond College (Technasium); 
7. Basisschool de Stuifhoek; 
8. Eskadee kinderopvang; 
9. Directe omgeving (boeren, bedrijven, burgers) 

    

Omschrijf kort wat je wilt bereiken met het project: 

Het project moet leiden tot een (B)oerBurgerBos van 2 hectare op percelen agrarische grond aan de rand van 
de woonkern Made in de gemeente Drimmelen. Bewoners en boeren bepalen het uiteindelijke ontwerp aan 
de hand van een aantal voorstellen en kaders, zie projectplan. Het bos is bedoeld als voorbeeldbos, educatief 
bos en gebruiksbos. 

Wat zijn de belangrijkste activiteiten in het project? Voeg een tijdsplanning toe. 

 Fase 1 Voorbereiden: Kennis ontwikkelen, inspiratie op doen, draagvlak verwerven, betrokkenheid 
realiseren,  (1 oktober 2019 – 1 november 2020) 

 Fase 2 Ontwerpen: Gebiedsverkenning met accent op bodem, water, omgeving (o.a. natuur, 
toekomstvisie, bestemming, bedrijven, bewoners) (1 maart 2020 – 1 augustus 2020) 

 Fase 3 Uitvoeren: Voorbewerking grond/bodem voeden, aanleggen paden en verdere noodzakelijke 
infrastructuur, grondwerk, plantgereed maken, gefaseerd aanplanten (18 maart 2020 – 1 augustus 
2020) 

 Fase 4 Monitoren: De ontwikkeling van populaties insecten/vogels/zoogdieren; ontwikkeling 
bodemleven; ontwikkeling grondwater; opslag CO2 in bomen (1 maart 2020 – geen einddatum) 

 Fase 5 Jaarlijks activiteitenplan ontwikkelen en uitvoeren. Zie bijlage (1 maart- geen einddatum) 

Totale kosten:  € 125.000 

Eventuele cofinanciering € 100.000 gemeente Made 

Eventuele in natura bijdrage Zie projectplan 

Van wie komt cofinanciering en/of bijdrage 
in natura? 

Gemeente Drimmelen, burgers, boeren en 
bedrijven, Zie projectplan 
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 Fase 6 Beheren: Jaarlijks beheersplan uitvoeren, in principe zo min mogelijk/geen beheer (aanvang 1 
augustus 2021- geen einddatum) 

Op welke wijze wordt samengewerkt tussen boeren en burgers? Bijv. wie gaat wat doen? 

Die samenwerking wordt in de eerste 3 fasen opgepikt. Stichting De AmerkantOp is een boer-burger stichting 
die sinds anderhalf jaar bestaat. Duurzame en op leefomgeving gerichte verbinding in de lokale omgeving is 
samen met circulaire aanpak het fundament. Het project “Op Zand” is niet los te zien van de initiatieven 
rondom Voedselbossen en Agroforestry. Op dit moment loopt een cyclus aan lezingen op het gebied van 
Agroforestry en er zijn aanmeldingen van agrariërs die daadwerkelijk met percelen willen uitproberen. Er zijn 
ervaringen van burgers met voedselbossen en de animo voor uitbreiding is groot. Er is een groep 
boomdeskundigen aan het ontstaan waar zowel burgers als boeren bij zijn betrokken. Er wordt kennis en 
ervaring uitgewisseld en er is bereidheid van de agrarische sector om bij te dragen aan de noodzakelijke 
bodembewerkingen. Er is ook een link met (boom)kwekerijen. Boeren zullen veel van de grondbwerking, het 
inzaaien en de begeleiding op zich nemen.  

Waar wordt de financiering aan besteed? Voeg een begroting toe. 

Op dit moment is een notitie voor het College van BenW afgerond. 
Hoofdlijn is dat er een eeuwigdurende (het bos gaat op weg om 250 jaar te worden) beheersovereenkomst 
wordt opgesteld waarbij Stichting de Amerkant “Op Zand” gaat beheren en ook penvoerder en 
eindverantwoordelijk wordt. De gemeente Drimmelen stelt voor het project € 100.000 beschikbaar. 

Verwachte start- en einddatum project: 

De officiële start is op 18 maart 2020, boomfeestdag, dan plant de wethouder symbolisch een boom. De 
oplevering is medio 2021. 

Belang van het project voor biodiversiteitsherstel: 

Het betrokken perceel is de afgelopen jaren mono-cultuur maisland/grasland geweest. De veronderstelling is 
dat door de aanplant van dit (B)oerBurgerBos het bodemleven zich gaat ontwikkelen, er effecten zullen zijn op 
grondwater, omgevingstemperatuur en luchtkwaliteit. Bij planten van bomen, struiken en kruiden, bij 
grondbewerking en het eventueel verrijken van de grond staat biodiversiteit centraal: Grote diversiteit, 
aansluitend bij de omgeving waardoor genoemde natuur meer areaal krijgt. De gekozen plaats stelt in staat tot 
het leggen van verbindingen met andere biotopen en natuurvriendelijke gebieden.  

Wat is de bijdrage van het project aan bewustwording van burgers over natuurvriendelijke landbouw? 

Door de betrokkenheid van burgers en boeren ontstaan er over en weer contacten waarbij de focus ligt op 
natuurvriendelijk. Vooralsnog is de bestemming van het perceel grond agrarisch en de grond is ook van 
oudsher agrarisch geweest. Door ligging in agrarisch gebied naast glastuinbouw, tegen de woonkern treffen 
uiteenlopende groepen bewoners elkaar. Het beoogde gebied ligt zeer in de nabijheid van een 
voedselbosachtige omgeving. Het is de kunst om met elkaar het (B)oerBurgerbos te laten ontstaan en met 
elkaar de natuur in de omgeving te versterken. “Op Zand” zal worden aangelegd met inachtneming van de 
vastgestelde bestemmingsplannen. 

Hoe zal het project na afloop van de financiering vanuit het ‘samen voor biodiversiteitsfonds’ verder gaan? 

Zie projectplan. 

Communicatiemogelijkheden over de voortgang en resultaten: 

Communicatie met de omgeving verloopt via het lokale blad Het Carillon, regio dagblad De Stem, social media. 
Via bestaande websites en nieuwsbrieven worden al op relevante momenten updates verstrekt. Het concept 
van het (B)oerBurgerBos is aangemeld als prototype bij het landelijke initiatief Voor de Oogst van Morgen. De 
betrokken VO school het Dongemond College heeft toegezegd voor een ambassadeur te zorgen. Ook met de 
betrokken basisschool de Stuikhoek en met kinderopvang Eskadee is overleg gaande over de aanstelling van 
ambassadeurs. 

Eventuele bijlagen: 

Plan “Op Zand” 
Begroting/tijdslpanning 

Datum:      
Januari, 2020 

Plaats:  
Drimmelen 

Handtekening: 
C.Bousché 

 


