BERICHT 1 29 MAART
Beste Grondgenoten,

Welkom bij de groep van 80 pashouders Haverveld 2021 aan de rotonde van Wagenberg.
Diegenen onder u die het Carillon in de bus krijgen, al twee keer heeft Marie-José Mol een
artikeltje geschreven, we hebben deze artikeltjes achteraan in dit bericht overgenomen.
Onder het motto gedeelde vreugd is dubbele vreugd zijn we blij dat u de groei van uw en onze
haver op de voet kunt gaan volgen om te ervaren wat er komt kijken bij de teelt van gewassen.
Een aantal stappen is al gezet dus over die keuzeprocessen hoeft u niet in te zitten:
 Over het betrokken perceel is vaste koemest uitgereden, er is geploegd en in één gang
gefreesd en gezaaid (als er iets niet klopt in dit verslag dan krijgen we vast wel op- en
aanmerkingen waardoor we bijleren);
 Dat zaaien is gebeurd op maandag 22 maart waarbij er uiteraard met een half oog naar het
weerbericht en met een half oog naar de lucht is gekeken. De grond was nog vochtig, de
temperatuur van de grond was goed en er was voor de loop van deze zaaiweek wat regen
afgegeven;
 Het zaad is geleverd door Niels de Bruijn van Agri Centrum Made, het betreft ontsmet zaad;
 Het zaad is wat dichter gezaaid met het oog op te verwachten enthousiasme van kraaien en
duiven. Die willen de hele dag door ontbijten.
Waar u dus wel over in mag zitten vanwege de invloed op uw oogstaandeel is:
 Inderdaad, het enthousiasme van met name kraaien en duiven. Hun dank is voorlopig alvast
groot. Het lijkt er op dat de belangstelling iets afneemt omdat er inmiddels meer wordt
gezaaid in de buurt. Van het verkeer trekken de vogels zich overigens weinig aan. Wie door
deelname aan het grondgenootschap wat alerter naar de vogels kijkt kan waarnemen dat
de hoeveelheid kraaien in dit stukje Wagenberg groot is. Veel kraaien lijken te nestelen in
de grote bomen, er lijkt sprake van kolonievorming. Typerend voor het gebied bij de A59,
kijk maar eens bij Raamsdonkveer en verderop richting Waalwijk.
 Het weer is uiteraard belangrijk. Haver kan best wat vocht aan en op z’n tijd een mals buitje
is dus zeer wenselijk. Het betrokken gebied staat overigens op de kaart als een gebied dat
gevoelig is voor winderosie. De rotonde van Wagenberg ligt niet ver van Stuivezand bij
Made af. En inderdaad zijn er de afgelopen week al veel stofwolken te zien geweest.
Droogte en wind dus. (Overigens hebben we ons laten vertellen dat deze zandstrook van
oudsher de droge verbinding was van Bergen op Zoom tot ver in Duitsland, sinds
mensenheugenis een route dus.)

We zorgen dat er een klein paadje komt zodat u hel veld op kunt lopen en we markeren daar wat
posities zodat u desgewenst met fototoestel vanuit dezelfde positie de opkomst van de haver kunt
volgen. Twaalf dagen na het zaaien begint het kiemen.
Over de pasjes
Van tijd tot tijd zullen we u berichten over alles wat met ons projectje te maken heeft. De
fietsroutes, het ontbijt, de workshops….. Achter de schermen wordt er druk aan gewerkt.
Voor alle duidelijkheid:
- De pasjes zijn bijna uitverkocht! Mocht u nog iemand willen wijzen op ons initiatief, een
mailtje is genoeg, kunnen we direct doorgeven of er nog pasjes zijn.
- De meeste pasjes zijn al bij alle grondgenoten thuisbezorgd, voor komend weekend zijn we
alle adressen af geweest dus mocht er dan niets binnen zijn dan is er iets mis. Mail even en
het komt goed.
- Er wordt volop proef gefietst en we verzamelen interessante plaatsen en bijbehorende
uitleg. We ontwikkelen een manier om de route eenvoudig beschikbaar te hebben inclusief
alle informatie.

OPROEP
Er komt nog heel wat kijken bij al dat geëxperimenteel. Leuk om meer gewassen te
ontdekken en daar iets mee te doen voor het oogstfeest. Communicatie, documenteren en
digitaliseren, routes uitzetten….. Altijd hulp welkom.

Uit: Het Carillon
Gemeente Drimmelen – Hoe teel je haver? Hoe wordt haver geoogst? Welke verschillende
soorten haver zijn er en welke gerechten kun je daarvan maken? Dit zijn slechts enkele
vragen die beantwoord worden door het nieuwe project Experimentelers van stichting de
AmerkantOp. Een project dat erop gericht is om burgers en boeren te laten samenwerken
om enerzijds de biodiversiteit van landbouwgewassen te herstellen en anderzijds de kennis
bij burgers te vergroten over de gewassen die worden geteeld. Daarbij mogen ze op de
akkers zelf letterlijk hun handen uit de mouwen steken.
Door Marie-José Mol
Wie met de auto door de buitengebieden van de gemeente rijdt of er op een zondagmiddag met
de fiets op uit trekt, komt ongetwijfeld de boomkwekerijen, kassen of akkers met aardappels, maïs,
wortels of suikerbiet tegen. Vroeger werden in deze regio ook haver en vlas verbouwd.
Tegenwoordig komen ook maanzaad en soja voor. “Hoe mooi is het als mensen meer te weten
komen over de gewassen die hier worden verbouwd en dat ze daar zelf een bijdrage aan kunnen
leveren door onder begeleiding te wieden en te oogsten? Dat willen we realiseren met ons nieuwe
project Experimentelers,” vertelt Cedric Bousché van stichting de AmerkantOp.
Herstel van biodiversiteit

Stichting de AmerkantOp zet zich in voor het herstel van de biodiversiteit in de gemeente. Om dat
te realiseren ontwikkelt de stichting projecten die bijdragen aan een verbetering van bodem, water
en lucht zodat een betere leefomgeving ontstaat. Daarbij zoekt de stichting nadrukkelijk de
samenwerking tussen boeren, burgers en organisaties die zich richten op recreatie, educatie,
landschap of lokale en gezonde voeding.
(B)oerBurgerBos
Niet voor niets roemde wethouder Stoop Bousché vorig jaar om de groene initiatieven die hij
ontwikkelt in de gemeente Drimmelen en de verbinding die hij daarbij weet te creëren. Op het
Veld voor Verder in Hooge Zwaluwe is iedereen welkom om vruchten te plukken. Op het perceel
nabij de Watertorenstraat in Made werd vorig jaar het (B)oerBurgerBos gerealiseerd waarbij
stichting de AmerkantOp en de gemeente een intentieverklaring hebben ondertekend voor 250
jaar bosbeheer zodat het bos daadwerkelijk kan uitgroeien tot een wereldbos. Behalve een bos zijn
er ook een levensboom, bijenboel, inheemse kinderboomkwekerij, eetbare vruchten, wandelpaden
en een poel te vinden. Kinderen kunnen spelenderwijs van alles leren over de natuur en ervaren
welke vruchten eetbaar zijn en welke niet.
Experimentelers: experimenteren met telen
Dat Bousché nog volop plannen heeft, blijkt uit het volgende project waar hij inmiddels zijn tanden
in heeft gezet: Experimentelers. De naam zegt het eigenlijk al: experimenteren met telen. Het doel
van dit project is: de biodiversiteit van landbouwgewassen te stimuleren, de kennis bij burgers over
het telen van gewassen te vergroten en boeren de mogelijkheid geven om bij te dragen aan die
bewustwording. “En het zou mooi zijn als Experimentelers mensen aan het denken zet om er een
groene en no waste leeftsijl op na te houden,” aldus de initiatiefnemer “Concreet betekent dit dat
belangstellenden onder begeleiding mogen wieden en oogsten op de akkers en dat ze leren welke
gerechten ze van het gewas kunnen bereiden.”
Samenwerking
Stichting de AmerkantOp wil dit project klein starten en zich vooralsnog richten op haver.
Akkerbouwer Kees in ’t Groen is bereid gevonden om een deel van zijn akker, gelegen aan de
rotonde bij Wagenberg op de hoek tussen Hooge Zwaluwe en de N285 richting Zevenbergen,
beschikbaar te stellen aan Experimentelers. Ook heeft de stichting de samenwerking gezocht met
Naturelly, deskundig in natuurlijke voeding.
Haver verbouwen
“Zo’n 11 jaar geleden ben ik overgestapt van veeteelt naar akkerbouw. Ik verbouw mais,
aardappelen en suikerbiet en ik heb veel natuurranden in de gemeente in beheer,” vertelt In ‘t
Groen. “Ik doe mee aan Experimentelers omdat ik het een uitdaging vindt om weer eens iets
anders te telen, maar vooral om de mensen te kunnen laten zien wat er groeit en hoe dat gebeurt
want er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.” Inmiddels heeft hij op zijn akker 4000m2
uitgezet die bestemd is voor het telen van haver. Binnenkort wordt de akker omgeploegd en
ingezaaid.

Ziet- en Wiedpas
Wilt u ook meer weten van het gewas haver? Lijkt het u leuk om ook eens een keer onder
begeleiding haver te wieden en te oogsten, maar ook om te ervaren welke gerechten u van haver
kunt maken? Dan kunt u bij stichting de AmerkantOp een ‘ziet en wiedpas’ aanschaffen.
Meer informatie is te vinden op www.amerkantop.com of mail naar deamerkantop@gmail.com.
Drimmelen – Maandag 22 maart is de haver voor het project Experimentelers gezaaid op de
akker gelegen aan de rotonde bij Wagenberg op de hoek tussen Hooge Zwaluwe en de
N285 richting Zevenbergen.
Door Marie-José Mol
Met het project Experimentelers wil stichting de AmerkantOp burgers en boeren laten
samenwerken om enerzijds de biodiversiteit van landbouwgewassen te herstellen en anderzijds de
kennis bij burgers te vergroten over de gewassen die worden geteeld. Daarnaast kunnen inwoners
zelf experimenteren met telen. Als ze een ‘ziet-en-wiedpas’ aanschaffen mogen ze onder
begeleiding wieden en oogsten en ze leren welke gerechten ze van het gewas kunnen bereiden.
Haver
Stichting de AmerkantOp wil dit project klein starten en richt zich vooralsnog op haver.
Akkerbouwer Kees in ’t Groen is bereid gevonden om 4000m2 van zijn akker af te zetten en
beschikbaar te stellen aan Experimentelers. Nadat hij de akker had bemest met stalmest en had
omgeploegd, kon de haver maandagochtend worden ingezaaid. Gekozen is voor het merk Lion.
“De zaden zullen over ongeveer 10 tot 12 dagen ontkiemen. Afhankelijk van de temperatuur en de
neerslag die er valt, kan de haver in augustus worden geoogst en er zullen geen
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt,” aldus In ’t Groen. Iedereen die langs de rotonde komt, kan
volgen hoe het gewas groeit.
Meer informatie is te vinden op www.amerkantop.com.
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