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Geen drijfzand

Het bestuur van Stichting de AmerkantOp bestaat uit:

In het gebied dat we voor het gemak ‘Amerkant’ noemen bestaat sinds oktober 2018 de
gelijknamige stichting.

Piet Hermus voorzitter bestuurslid sinds 16.10.2018
Cedric Bousché Pngmeester/secr. Bestuurslid sinds 16.10.2018
Melang Haarbrink, bestuurslid sinds 01.06.2020
Pascal Rijnart, bestuurslid sinds 15.12.2020
Sjaak van Schie, bestuurslid sinds 01.06.2020
Machteld van de Vijver, bestuurslid sinds 01.06.2020
Vacature

Zowel een plaats als een richting.
Ontstaan als entiteit om bij te dragen aan gebiedsprocessen met aandacht voor de kwaliteit
van bodem, lucht en water. Leefomgeving dus. Landbouw en landschap, natuur, wonen en
werken, cultuur, recreatie, toerisme en regionale productverwerking. Met oog voor wat de
effecten zijn van alle activiteiten in het gebied, op korte termijn maar ook op lange termijn.
Stichting de AmerkantOp wil inspireren, aan de slag, mensen bereiken, samenwerken met
organisaties en ondernemers.
Dat betekent kiezen voor een integrale benadering en een bewuste beweging om betere en
kortere verbindingen te laten ontstaan in een gebied waar het leven de moeite waard is.
Meerwaarde voor bewoners en ondernemers en lokale verbetering gericht op een circulaire
leefomgeving met positieve effecten voor:




Bodem, lucht en water;
Dus voor biodiversiteit en beleving;
En ook voor het microklimaat.

Woorden en daden
Uiteindelijk gaat het de stichting om concrete resultaten en positieve veranderingen voor
samenleving en leefomgeving. Daarom zoekt de stichting naar partijen die willen bijdragen
aan ontwikkeling en uitvoering verder willen financieren of faciliteren. En naar mensen,
organisaties en ondernemers die in de praktijk samen aan de slag willen.
Dit jaarverslag geeft een indruk van waar we mee bezig zijn geweest het afgelopen jaar.
Ondanks de belemmeringen door COVID 19 en ondanks het feit dat de AmerkantOp nog jong
is en op kracht moet komen. Die indruk belooft ook wat voor de toekomst. Het zand niet
gebruiken om hakken in te zetten. Het moeras niet gebruiken om in weg te zakken. Voeten in
de klei en schep en schop bij de hand.
Groen laat je leven.
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Postadres:
Stormvogel 22
4822 RD Breda

Email: deamerkantop@gmail.com
Website: www.amerkantop.com
Via de bestuursleden is Stichting de AmerkantOp o.a. verbonden
met ANV Drimmelen, Nationale Bomenstichting, Netwerk Voor de
Oogst van Morgen, Platform Kiemkracht Drimmelen, ZLTO.
Dit jaarverslag is met zorgvuldigheid samengesteld en wil recht doen aan
alle betrokkenen en duidelijke informatie geven. Fouten, op- en
aanmerkingen, niet correct wat betreft privacy en rechten: Neem
contact op. 06 21840155 of mail.

De statuten, het beleidsplan en de jaarrekening van
Stichting de AmerkantOp staan op de website van de
Stichting.
De Stichting heeft een ANBI-status:
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer) 859259365
Bankrekening:
Triodos NL 48 TRIO 0379548534

Het bestuur van Stichting de AmerkantOp vergaderde het afgelopen jaar 10x,
maandelijks dus m.u.v. maart en mei. Er was incidenteel contact met Behoud
Zwaluws landschap en met Natuurplein.
Stichting de AmerkantOp organiseerde een aantal bijeenkomsten
kennismaken/netwerken/informatieverstrekking:

Foto 4 De mannen van de Jong aan het
grondwerk (B)oerBurgerBos



Foto 1 De Hanamiboom, 2e jaar na planten
Ameroever Lage Zwaluwe



 Boomklas, boomlessen PO;
 Leerreis Voedselbos Waspik en Ecomade
 Kennismakingsavond Agro-Forestry bij van Kaam tuinplanten;
Bedrijventerrein bij (B)oerBurgerBos bij Segeren Metaalwerken o.a. over
wateropvang en vergroening en ontwikkeling (B)oerBurgerBos;
 Experimentelers bij The Box Oosterhout.
 Bezoek en nabespreking film Honeyland
 Ontwerpbijeenkomsten (B)oerBurgerBos;
 Symbolische aanbieding 1e boompjes (B)oerBurgerBos en
Kinderboomkwekerij (World Earthday) 10 oktober 2020
Plantdag 28 november (B)oerBurgerBos, Kinderboomkwekerij, Bijenboel,
BomenBieb
 Fakkelgroen 10 oktober bij Van Zwienen Boomzaag.

Stichting de AmerkantOp ontving van het Wereld Natuur Fonds een
aanmoedigingsprijs van € 15.000 na een pitch van leerlingen van het Dongemond
College.

Foto 2 Bijengilde oogst Tarwestro van
terrein Kinderboomkwekerij voor vlechten
korven
Foto 5 Al voor het planten een
monumentale boom

Stichting de AmerkantOp was vertegenwoordigd bij bijeenkomsten met de gemeente
en provincie o.a. inzake N285, diverse plannen en regulier groenoverleg.
Stichting de AmerkantOp faciliteerde het nazaaien/inzaaien van 6 hectare
weidegrond met kruidenmengsels.
Stichting de AmerkantOp nam het initiatief tot de oprichting van een Truffelgilde.

Foto 3 Inzaaien Kruidenmengsel door
Melkveehouder Peter Dilven
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Foto 6 Van mais naar insectenmengsel met
dank aan Kees in ‘t Groen

Stichting de AmerkantOp kreeg de ANBI-status.

Foto 8 Stichting Bei op plantdag 28 november

Foto 9 Dongemond College Plant de Pleun Plataan als
klimaatboom

Foto 7 Feestelijke bijdrage op 10 oktober. Monumentaal namens de gemeente Drimmelen. Met wethouder Jan Willem Stoop en Melang
Haarbrink en Machteld van de Vijver van Stichting de AmerkantOp. Kort na het tekenen van de beheeroverkomst voor 250 jaar.
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Foto 10 Ambassadeurs Gio en Levy van de basisschool de Stuifhoek
planten samen met Bert, Bjarne en Jan van Stichting Bei
Bijenbomen bij de entree van het (B)oerBurgerBos

Uitgaven en inkomsten
1. BoerBurgerBos
2. Advies
3. Bankkosten
4. Boomklas
5. Bestuur en vergaderkosten
6. Donaties
7. Kinderboomkwekerij
8. Representatie en communicatie

debet
credit
saldo
€ -26.549,28 € 55.316,10
€ 27900,31
€
-1452,00 €
500,00
€
-952,00
€
-196,23 €
€
-196,23
€
-929,75 € 1.112,00
€
182,25
€
-293,07 €
€
-293,07
€
- €
236,20
€
236,20
€ -1.936,00 € 15.000,00
€ 13.064,00
€ -1922,60 €
€ -1.922,60
€ 38.018,86

Co-financiering (onbetaald werk)
Procesbegeleiding (2020)
Ontwerp (2020)
Advies (2020)
Planten bomen en struiken door vrijwilligers (nov/dec 2020)
Ontwikkeling educatieve materialen PO/VVE
Hosten vergaderingen en bijeenkomsten 16 x
Bijdragen in natura (geen plantgoed)
Totaal co-financiering

€
774,00
€
774,00
€ 1.936,00
€ 7.744,00
€ 2.323,20
€ 1.600,00
€
250,00
€ 15.401,20

Foto 11 Bodemvondsten (B)oerBurgerBos: Munten en
munitieresten.

Toelichting (stand 22 december 2020):
Uitgaven en inkomsten
Inkomsten bestaan uit een vergoeding van de gemeente Drimmelen voor de materialen en activiteiten die nodig zijn
voor de aanleg van het (B)oerBurgerBos en omgeving. Ook is er € 15.000 geschonken voor de Kinderboomkwekerij.
Ofschoon er al veel is gebeurd heeft de Coronacrisis voor vertraging gezorgd en ligt er ook nog veel werk. Het saldo zal
het komende jaar 2021 worden ingezet voor verdere aanleg en voor beheer in de jaren daarna. Kosten van bestuur en
organisatie worden als overhead conform goedgekeurde begroting als overhead ten laste gebracht van door gemeente
en Wereld Natuurfonds beschikbaar gestelde gelden.
Cofinanciering (onbetaald werk)
Vanaf het begin is bij de indiening van begroting rekening gehouden met werk dat vaak wordt opgevoerd als
“vrijwilligerswerk” of “vrijwillige bijdrage”. Dit is vaak werk (of materiaal) dat anders ingekocht had moeten worden
maar nu wordt gedaan (of geleverd) vanuit betrokkenheid of passie. Bij cofinanciering is sprake van kapitalisatie van
deze bijdragen tegen hoog of laag tarief (arbeidsloon) of tegen inkoopsprijs. In de praktijk is de participatie van
bedrijven, organisaties, agrariërs en burgers (en politiek) veel groter dan verwacht met positieve effecten voor plan en
uitvoering! Dank!
Foto 12 Co-financiering, onbetaald werk vanuit betrokkenheid.
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Boom
Stichting de AmerkantOp merkt dat de boom zowel de evenwichtige factor is in
een klimaatbestendig landschap als de verschoppeling in een leefwereld waar
bodemnood heerst. De activiteiten van Stichting de AmerkantOp zijn gericht op
de goede kanten van de boom. Aandacht voor de demping van negatieve
klimaateffecten door bomen (hittestress, waterretentie, koolstofopslag,
filtering fijnstof, bevordering bio-diversiteit) en oog voor de positieve invloed
van bomen op het landschap en de mens.







Boomklas gericht op vergroten bewustzijn en deskundigheid in eigen
omgeving;
Boomlessen voor leerlingen basisonderwijs en VO;
Startbijeenkomst informatie over Agro-Forestry;
Aandacht voor Agro-Forestry op grondgebied Drimmelen;
Aandacht voor Boomdiversiteit langs de N285;
Verdieping en verbreding kennis voedselbossen.

Foto 13 Boomklas op initiatief AmerkantOp met Simen Brunia

De AmerkantOp zocht contact met de Plantenbieb Made en maakte afspraken
over het starten van een Bomenbieb bij de Kinderboomkwekerij. In de
lesprogramma’s kregen onderwerpen als inheemse boom, toekomstboom,
klimaatboom en troostboom accent. Leerlingen leerden zoeken naar zaailingen
van bomen en markeerden deze voor uitplant in de Kinderboomkwekerij. Deels
werden lessen ook online gezet omdat door de Coronamaatregelen directe
ontmoetingen niet mogelijk waren.

Foto 14 Agro Forestry: Piet Hermus in gesprek over Biet en Boom
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(B)oerBurgerBos:
Een vooruitziende blik.

illustratie 1 Een uitgewerkte parel dankzij Frank, Joke, Mirjam en Niels.

De gemeente Drimmelen werkt
aan een ontwerp
Duurzaamheidsprogramma dat
in 2021 op de agenda staat. Deze
pijlers vormen het fundament
onder het traject
(B)oerBurgerBos.
In de praktijk is er al sprake van
impulsen voor de omgeving. De
B van Bedrijven komt in beeld en
de B van Buren is ook
elementair.
En vergeet de V van Vertrouwen
niet.

Foto 15 Het begin van ontwerpen op het terrein van Sjaak van Schie

Stichting de AmerkantOp denkt
met de denkers en doeners uit
de directe omgeving na over een
reglement voor verdere
uitvoering en beheer.
Zeggenschap en
verantwoordelijkheid moeten
een plaatsje krijgen. Er is sprake
van een prototypische
benadering: Meer (B)BBB.
Foto 16 Een slag verder met ontwerpen
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Fakkelgroen
Groen laat je leven. Groen geef je door. Stichting de
AmerkantOp vat het samen met zorgen voor Bodem,
Water en Lucht. Met het programma van het
afgelopen jaar is een duwtje gegeven aan waar de
Stichting de komende jaren mee verder wil gaan.
De bijeenkomst bij Boomzaag onder het motto
Fakkelgroen was daar voor indicatief. Symbolische
werden er “stokjes” overgedragen:





Van Dongemond College naar Stuifhoek;
Van Drimmelen naar Breda en Dongen;
Van Oud naar Jong en van Jong naar Oud;
Van Boer naar Burger en vice versa

De oprichting van het Truffelgilde, truffelboompjes
zijn hier het fakkelgroen, staat de schijnwerper op
mensen die bereid zijn om te werken aan een
dusdanig kwalitatieve en duurzame voedingsbodem
dat een ultieme indicator als de Truffel weer de kop
op kan steken.
Ook de start van het project Experimentelers past in
de lijn. Werken aan de verbinding “grond tot mond”
door gewassen van vroeger en nu te verbouwen en
zichtbaar te maken voor belangstellenden.
Tegelijkertijd gaat het ook over gewassen van nu en
van de toekomst en hedendaagse teeltmethoden en
mogelijkheden om de bodem in ere te herstellen.
Er was het afgelopen jaar veel belangstelling voor
initiatieven op het gebied van Voedselbossen.
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Foto 17 Piet Hermus bij de bijeenkomst Fakkelgroen

Foto 18 Corry van Zwienen geeft Iepenhout door aan de leerlingen van
Nutsbasisschool Burgst Breda.

Communicatie







Website www.amerkantop.com
Appgroepen
Regelmatig gepubliceerd in Het Carillon en
in dagblad de Stem
Omroep Drimmelen, zie filmpjes op
YouTube
2x gefolderd in de buurt
Facebook via delen

https://www.youtube.com/watch?v=V1nuskpc2RM

https://www.youtube.com/watch?v=yMgYpScYCKE
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Dwaasheid de wereld te zien zoals ze is en niet zoals ze zou kunnen
zijn (Vrij naar de man van La Mancha).
Op allerlei niveaus aan visies en missies geen gebrek. Lokaal,
regionaal en nationaal (en internationaal). De AmerkantOp heeft de
afgelopen periode bijgedragen aan de totstandkoming er van en
heeft ook een eigen “beeld”, een eigen “stip op de horizon” en
ideeën over wat te doen (missie) om die kant op te raken. Realistisch
denken en doen hoort daar bij. Zo hebben we richting de gemeente
in het kader van de Duurzaamheidsvisie iets papier gezet en we zijn
begonnen aan de uitvoering. En er zijn de eerste bijeenkomsten
geweest inzake initiatieven die we in 2021 willen uitrollen

illustratie 2 Vanaf heden te koop, Oogstarrangement 2021

illustratie 3 De AmerkantOp lanceert een prototype ZIET en WIEDpas 2021
11

BEDANKT.
We bedanken iedereen voor alles het afgelopen jaar. Iedereen weet
dat we niemand willen vergeten. De harde werkers en de
volhouders. De denkers. De creatievelingen en de inspiratoren, de
doordouwers en de criticasters. De planters, koffiezetters,
gastadressers, opruimers, rondbrengers, zaaiers, de mensen met hun
machines en materialen. De bemoedigers en de bedachtzamen.
Onszelf. De Kezen en Jannen, die van Segeren en die uit alle kernen
van Drimmelen. De buren. Er is wat aan de gang en dat gaat door.
Dat is altijd zo. Met burgers en boeren en buitenlui en bedrijven en
organisaties en politiek en gemeente.
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EINDE

