Op 19 november 2021, van zonsopkomst tot zonsondergang, organiseert
Stichting de AmerkantOp
SINT ELIZABETHSTOCHT, De Amer Stroomafwaarts.
De tocht volgt de oever van de Amer van Geertruidenberg naar Lage Zwaluwe.
De tocht gaat over het verleden, 600 jaar terug in de tijd. Hoe kwam het dat de
Elizabethsvloed zoveel effect had op het gebied en de start was van het ontstaan
van de Biesbosch? Hoe is het de Biesbosch de afgelopen eeuwen vergaan? De
tocht gaat ook over de toekomst van de Amer en het gebied ten zuiden er van.
Klimaatontwikkeling, natuur, economie en recreatie. Wat verwachten we voor
ons leefgebied de komende 60 jaar?
In de aanloop naar Biesbosch 600 heeft Stichting de AmerkantOp zich laten
inspireren door het gedachtegoed van Li An Phoa. Zij schreef het boek Drinkbare
Rivieren, startte een netwerk Mayors for a drinkable Meuse en startte een keten
van Citizen Science Hubs.
De Sint Elizabethstocht markeert:
• de start van een samenwerking met onderwijs, bedrijven en organisaties om
te komen tot een brede Citizen Science Hub aan de zuidkant van de Amer
• de toetreding van de burgemeester van Drimmelen, de heer de Kok, tot het
burgemeestersnetwerk Drinkbare Maas.
Na het verzamelen bij zonsopkomst in Geertruidenberg, een ontbijt in
Drimmelen en een tocht naar Lage Zwaluwe is het bij zonsondergang tijd om bij
de uitmonding van de Amer stil te staan bij verleden, heden en toekomst van de
Amer. Drijvende natuur als herinnering en het planten van Bakenbomen met
het oog op de toekomst.
Traject a (zie kaartje) is globaal 4,5 kilometer en we lopen dan van 8.08 uur van
de Amertak naar jachthaven Drimmelen waar wie dat wil kan ontbijten, reken op
€ 10 per persoon. Voor dit ontbijt en eventueel intermezzo wel aanmelden per
mail! Vanaf de Jachthaven Drimmelen weer door om 13.45 voor Traject b zie
kaartje.
Het is de doelstelling van de stichting De Amerkant Op om in het gebied ten zuiden van de
Amer samen aan de gang te gaan of te blijven om leefbaarheid op een duurzame manier te
verbeteren of in stand te houden. Dat is van belang voor de gezondheid en het welzijn van
degenen die in het gebied wonen, werken en recreëren. Dat kan door circulaire en klimaat
neutrale agrarische productie en –distributie, een aantrekkelijk en klimaatbestending
landschap en behoud van cultuurhistorische waarden. Landbouw, natuur, recreatie,
toerisme, regionaal voedsel, duurzame energie en bewustwording/educatie gaan daarbij
hand in hand en kunnen elkaar versterken. Dit betekent vanzelfsprekend bijdragen aan een
betere kwaliteit van bodem, lucht en water.
www.amerkantop.com

deamerkantop@gmail.com
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08:08 uur Begin van de Amer en Amertak (gemeente Geertruidenberg) met water van de Maas, Bergsche Maas, Oude Maas, Donge
(zonsopkomst) Verzamelen Strandhazensedijk.
09:30 uur inloop 10.00 uur ontbijt € 10, bij Boeien, Jachthaven 5 in Drimmelen, aansluitend alle tijd voor een intermezzo
(presentaties/lezinkjes/boekbespreking/gesprekken/kennismaking) om 13:45 uur weer door
14:00 uur Beverpad (Ruilverkavelingsweg)
15:00 Gat van den Ham (Amerweg)
16:43 Jachthaven Lage Zwaluwe (einde Biesboschweg) (Bakenbomen planten, project weg drijven)

Let op: Je kunt ook ‘s middags in Lage Zwaluwe starten, ons tegemoet lopen en dan met ons weer mee
teruglopen Lage Zwaluwe, kies je eigen tijdschema en dan zien we wel waar we je tegenkomen!!
Traject A van 1 naar 2 is 4,5 kilometer
Traject B van 2 naar 5 is 9,5 kilometer
Het is uiteraard mogelijk om of alleen traject A of traject B te
lopen. En het is je eigen uitdaging om weer bij je startpunt uit
te komen of je ergens te laten afzetten of ophalen….

