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JAARVERSLAG 2021 van de Stichting De AmerkantOp, vastgesteld op vrijdag 18 februari 

in de bestuursvergadering. 

 

Vooraf 

 

De activiteiten van de stichting hadden dit jaar als motto “In naam van de bodem”. Veel 

activiteiten vinden daarin hun basis, zoals u kunt lezen in dit jaarverslag. Eigenlijk kan 

het ook niet anders binnen onze doelstelling. Daarnaast verdient en krijgt de kwaliteit 

van het water de aandacht. 

De organisatie van activiteiten in het kader van de herdenking van de Sint 

Elisabethsvloed heeft veel energie gevraagd. Als gevolg van de coronamaatregelen 

konden de meeste activiteiten niet doorgaan.  

 

 

1. Samenstelling bestuur  

 

Volgens de statuten stelt de Raad van Bestuur het maximale aantal bestuursleden vast. 

Er is echter (nog) geen Raad van Bestuur. 

 

Het bestuur bestaat op 31 december 2021 uit 6 leden: 

 Piet Hermus – voorzitter en plv. penningmeester 

 Machteld van de Vijver – secretaris 

 Cedric Bousché – penningmeester 

 Melang Haarbrink – plv. voorzitter 

 Pascal Rijnart – plv. secretaris 

 Sjaak van Schie 

 

Melang, Sjaak en Machteld zijn in 2020 toegetreden; Piet en Cedric waren toen de enige 

bestuursleden. Pascal is er 2021 bij gekomen. Er is gezocht naar verdere versterking van 

het bestuur, maar dat heeft nog geen resultaat gehad. Op 26 februari 2021 is de huidige 

functieverdeling vastgesteld. Het rooster van aftreden staat op de website. 

 

 

2. Vergaderingen  

 

In 2021 heeft het bestuur 9 keer vergaderd. Daarnaast was er in de zomer een 

bijeenkomst waarin werd besproken of en op welke manier de stichting aandacht zou 

besteden de herdenking van de Sint Elisabethsvloed. 

 

 

3. Organisatie van het bestuur  

 

Het bestuur heeft op 7 mei 2021 een huishoudelijk reglement vastgesteld. In het 

reglement staat hoe het bestuur van de stichting De AmerkantOp wil werken en 

samenwerken met elkaar en met anderen. Het is een reglement op hoofdlijnen, omdat 

het bestuur vindt dat je niet alles tot in detail kunt regelen; kaders moeten voldoende 

zijn. Waar wordt samengewerkt op basis van vertrouwen liggen gedetailleerde regels ook 

niet voor de hand. 

De stichting heeft een aantal eigen initiatieven en projecten. Ook nemen bestuursleden 

deel aan initiatieven en projecten van andere organisaties, als deze passen binnen het 

beleidsplan van De AmerkantOp. Natuurlijk kunnen bestuursleden altijd op persoonlijke 

titel deelnemen. Voor ieder eigen project van de stichting is iemand van het bestuur 

contactpersoon. 

Tenslotte geeft de stichting gevraagd en ongevraagd advies. De stichting heeft in 2021 

onder andere gereageerd op het biodiversiteitsbeleid van de gemeente Drimmelen. 
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Om de onderlinge samenwerking goed op gang te brengen is in het voorjaar van 2021 

een traject goed bestuur gestart, onder leiding van een externe adviseur. Omdat de 

wederzijdse verwachtingen niet goed bij elkaar aansloten is het traject stopgezet. De 

coronamaatregelen zorgden ervoor dat het traject nog niet weer “in eigen beheer” is 

opgepakt. Wel hebben een paar informele ontmoetingen plaatsgevonden in het kader van 

de voorbereiding van de Sint Elisabethsvloed-activiteiten, waardoor sommige van de 

bestuursleden elkaar wat beter hebben leren kennen. 

 

 

4. Communicatie 

 

Communicatie binnen het bestuur vindt vooral plaats via e-mail. Voor urgente zaken 

wordt gebruik gemaakt van een groepsapp, Om elkaar op de hoogte te houden van 

nieuwe ontwikkelingen (berichten in de krant en uit eigen netwerken e.d.) is er een 

afzonderlijke groepsapp. In de loop van het jaar is besloten Whatsapp te vervangen door 

Signal. 

 

Het bestuur kondigt activiteiten in ieder geval aan via de lokale nieuwsmedia (huis aan 

huisblad ’t Carillon en BN De Stem). Zowel ’t Carillon als BN De Stem besteden veel 

aandacht aan de activiteiten van De AmerkantOp. 

Voor de communicatie naar buiten is er naast een facebookpagena vooral de website, 

www.amerkantop.com, waarop de belangrijkste gegevens over de stichting staan en de 

activiteiten worden bijgehouden. De website behoeft verbetering/vernieuwing, maar er 

kon tot nu toe niemand worden gevonden om dat op zich te nemen. Het budget 

ontbreekt om hiervoor professionele ondersteuning in te schakelen. 

Ondanks dat de website niet ideaal is, verwijzen wij er graag naar. Zo vindt u er 

verslagen van projecten en activiteiten, en een jaarverslag in foto’s over 2021. Het 

laatste laat het enthousiasme zien waarmee vele betrokkenen zich hebben ingezet, en is 

een onmisbare aanvulling op dit op kale feiten gebaseerde jaarverslag. 

 

 

5. Financieel 

    

De stichting De AmerkantOp heeft geen eigen vermogen. Er is geld ter beschikking 

gesteld en voor de toekomst toegezegd door de gemeente Drimmelen voor aanleg en 

onderhoud van het (B)oerBurgerBos. Ook van het Wereld Natuurfonds is destijds een 

bedrag van € 25.000 ontvangen ter besteding aan de Kinder Boomkwekerij. Voor 

bepaalde projecten zijn gericht inkomsten gegenereerd. Dat wordt vermeld in de 

paragraaf over het desbetreffende project. Voor het overige wordt verwezen naar het 

financieel jaarverslag over 2021, 

Het bestuur heeft op 26 januari 2021 een aanvulling op geldende financiële procedures 

vastgesteld. 

Besluitvorming over een verdienmodel heeft in 2021 nog niet plaatsgevonden. 

 

 

6. Beleidsplan  

 

Op 7 mei 2021 is een eerste concept voor een beleidsplan 2021-2022 vastgesteld met als 

motto “In naam van de bodem”. In dit voorlopige beleidsplan wordt de doelstelling van 

de stichting zoals vastgelegd in de statuten uitgewerkt. Daarnaast worden de missie en 

de visie van de stichting geformuleerd. Lopende activiteiten en voorgenomen of in 

voorbereiding zijnde activiteiten worden, voorzien van een korte toelichting, vermeld. 

Het volledige document staat op de website. 

Het beleidsplan is in 2021 niet verder uitgewerkt.  

 

 

 

http://www.amerkantop.com/
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7. Aankopen/beheren grond  

 

Het bestuur heeft besloten dat dit een permanent aandachtspunt van de stichting wordt. 

Dat is niet in het voorlopige beleidsplan vastgelegd, maar sluit wel volledig aan bij waar 

de stichting voor staat. Aanleiding voor dit besluit was een publicatie van de provincie 

Noord-Brabant waarin onder meer drie percelen grond in de gemeente Drimmelen te 

koop werden aangeboden. Twee daarvan waren al “natuur”, één moest worden 

omgevormd naar natuur. Kopers zouden worden geselecteerd op basis van de prijs die ze 

wilden betalen en op een beheer- en inrichtingsplan voor de percelen. 

De stichting heeft eind mei voor twee van de drie percelen, beide aan de Zeggeweg in de 

gemeente Drimmelen, een beheersplan ingediend in samenwerking met de stichting BEI 

(Bijeneducatie en Informatie). Vooraf is er ook contact geweest met belanghebbende 

partijen zoals de eigenaar van het naastgelegen landgoed De Worp, het waterschap en 

relevante deskundigen.  

De Provincie heeft de terreinen niet gegund aan de stichting De AmerkantOp. Tot op 

heden is niet duidelijk waarom precies. Daardoor wordt het lastig om een volgende keer 

een inschrijving te doen. Want wat had er beter gekund of gemoeten?     

 

 

8. (B)oerBurgerBos  

 

Het Bos is een belangrijk “visitekaartje” van de stichting De AmerkantOp. Op 10 oktober 

2020 vond de formele overdracht plaats van het perceel (eigenlijk 2 percelen) van de 

gemeente Drimmelen aan de stichting De AmerkantOp. De stichting heeft de grond van 

de gemeente in beheer gekregen voor onbepaalde tijd voor tenminste 250 jaar, de tijd 

die nodig is voor een boom om volledig tot wasdom te komen. Op dat moment waren de 

voorbereidingen al gestart. Na een bijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden 

maakte een groep vrijwilligers het ontwerp, zodat nog in 2020 met de aanplant kon 

worden begonnen. Later is deze groep de beheergroep geworden. 

In het Bos staan diverse vruchtdragende bomen zoals notenbomen en appel- en 

perenbomen. In die zin is sprake van een voedselbos. Het plantmateriaal is deels 

aangeschaft, maar ook afkomstig van mensen die zaailingen en planten en struiken uit 

hun tuin hebben geschonken.  

 

In de beginperiode van het (B)oerBurgerBos was het erg droog. In het najaar van 2020 

regende het vrijwel niet. Daarop volgde een droge winter. Gevreesd werd dat de jonge 

aanplant daarvan erg te lijden zou hebben, maar in het voorjaar van 2021 kwam 

eindelijk de regen die zo nodig was. Het Bos heeft daarmee uiteindelijk toch een goede 

start gemaakt. 

De beheergroep, die inmiddels is uitgebreid, is voortdurend actief. Het ontwerp wordt 

verder ingevuld, paden zijn aangelegd, diverse zitjes zijn geplaatst, er is een wegwijzer, 

om maar een paar dingen te noemen. 

De bijenboel is een belangrijk onderdeel van het Bos. Het is een strook met planten en 

struikjes die insecten aantrekken. Ook deze zijn flink gegroeid en hebben zich uitgezaaid. 

In een deel van het Bos is er een kinderboomkwekerij. Daarin staan jonge bomen die 

door kinderen worden verzorgd en die, als ze groot genoeg zijn, door de gemeente 

ergens worden geplant. Dat gebeurt in samenwerking met de basisscholen. Anders dan 

in de rest van het Bos waar de beheergroep het onderhoud en alles wat daarbij komt 

kijken volledig zelfstandig uitvoert, heeft de kinderboomkwekerij nog steeds veel 

aandacht nodig vanuit het bestuur van de stichting. Het blijft moeilijk om het 

basisonderwijs actief te krijgen als het gaat om natuur. 

Een ander initiatief is de zogenaamde plantenbieb. Anouk van Lochem uit Made heeft 

daartoe het initiatief genomen en heeft daarvoor ruimte gekregen bij de 

kinderboomkwekerij. Wie een plant of boom “over” heeft kan die bij de bomenbieb kwijt. 

En wie iets nodig heeft kan kijken of er iets voor hem of haar bij is. Eind 2021 is een 

kerstbomeninzamelactie gestart. Kerstbomen met kluit zijn inmiddels geplant en kunnen 

over 2 jaar weer worden meegenomen. De actie was een groot succes. 
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Zoals het er nu naar uitziet is het (B)oerBurgerBos, bij de watertoren van Made, een 

aanwinst voor de gemeente Drimmelen. Waar eerst een maisveld was is nu al een heel 

gevarieerde begroeiïng aanwezig. Uit inventarisaties blijkt dat er al veel verschillende 

soorten bijen, insecten en andere dieren zijn. We zien ook dat er steeds meer bezoekers 

komen. Wat is er leuker dan de ontwikkelingen te volgen en gewoon te genieten van bos, 

waarvan er toch al zo weinig is in de gemeente Drimmelen.  

 

Op paaszaterdag is er een paaseierenzoektocht gehouden in het Bos. In november 2021 

heeft de boomfeestdag er plaatsgevonden. Zie daarvoor onder 10.  

Het is de bedoeling dat er in de toekomst meer buiten-activiteiten worden georganiseerd, 

die gericht zijn op de natuur. Door corona zijn andere voor 2021 in het Bos geplande 

activiteiten helaas niet doorgegaan.  

 

 

9. Lopende projecten 

 

Streekproducten 

Het bevorderen van het gebruik van streekproducten is een belangrijk aandachtspunt 

van de stichting De AmerkantOp. Zo veel mogelijk lokaal betekent minder 

vervoersbewegingen en een grotere betrokkenheid van de bewoners bij de 

(landbouw)bedrijven in de eigen omgeving. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met de 

ZLTO en de Rabobank. Er zijn nog geen resultaten te melden. 

 

Truffelgilde 

Het truffelgilde is een langdurig project. Truffelbomen, of eigenlijk de schimmels die met 

de bomen samenleven, kunnen alleen gedijen op een goede bodem. Of de bodem goed is 

zou je dus kunnen testen door truffelbomen te planten, en te volgen of het op termijn 

goed gaat met de truffelbomen. Er zijn op vier plaatsen Italiaanse truffelboompjes 

geplant, waar de schimmels al in zitten. Studenten van de Hogere Agrarische School 

(HAS) in Den Bosch doen op deze vier plaatsen onderzoek naar de bodem in het kader 

van het project. In de zomer is het eerste onderzoeksrapport verschenen en door de 

studenten gepresenteerd.  

 

Boomklas 

De Boomklas is van start gegaan in 2020. Wie meer wilde weten over bomen kon zich 

aanmelden voor de boomklas. Ongeveer twintig mensen uit Breda en Drimmelen hebben 

dat gedaan. De bedoeling is dat deze groep zich gaat inzetten voor bomen en bossen in 

de beide gemeenten door aanspreekpunt te zijn en het boombeheer kritisch te volgen 

vanuit het perspectief van de boom.  

In 2020 zijn er twee bijeenkomsten geweest in het Milieu Educatief Centrum in Breda. Als 

gevolg van de coronamaatregelen was er pas weer een bijeenkomst in september 2021. 

Toen is met een kleine groep boomklassers uit Drimmelen o.a. de omgeving van de oude 

begraafplaats in het centrum van Made bekeken, mede onder leiding van iemand van de 

stichting BEI. Het terrein wordt meegenomen bij de herinrichting van het dorpshart in 

Made. 

Onderdeel van het boomklas-project was het opzetten van een kinderboomkwekerij. Die 

is gerealiseerd in het (B)oerBurgerBos. 

 

Citizen Science Hub 

In juni verscheen het boek “Drinkbare rivieren” van Li An Phoa. Toen ontstond het plan 

om de schrijfster in Drimmelen uit te nodigen en dat te koppelen aan de activiteiten van 

de stichting in het kader van de herdenking van de Sint Elisabethsvloed op 18 en 19 

november. Door de coronamaatregelen is haar komst niet doorgegaan. 

 

In het kader van haar onderzoek naar de kwaliteit van het water van diverse rivieren, 

waaronder de Maas, vraagt Li An Phoa burgemeesters van aan die rivier gelegen 



Jaarverslag 2021 Stichting AmerknatOp 
5 

gemeenten om een manifest te ondertekenen waarin ze beloven zich in te zetten voor de 

kwaliteit van het water van “hun” rivier.  

Op 19 november heeft een groep belangstellenden een wandeling gemaakt langs de 

Amer van Geertruidenberg naar Lage Zwaluwe, met onderweg een ontbijt in Drimmelen. 

Tijdens het ontbijt heeft de burgemeester van Drimmelen het manifest ondertekend.  

Deze wandeling was een succes, vooral ook omdat er ontmoetingen hebben 

plaatsgevonden tussen mensen die betrokken zijn bij de Biesbosch. De burgemeester 

van Drimmelen heeft bij die gelegenheid ook € 1.000 aan de stichting gedoneerd namens 

de gemeente. 

 

Li An Phoa wil, behalve de betrokkenheid van de burgemeesters, ook de kwaliteit van het 

rivierwater op diverse plekken in Nederland en o.a. in België onderzoeken. Daarvoor 

kunnen plaatselijk zogenaamde citizen science hubs worden georganiseerd: groepen 

bewoners die dat volgens een bepaalde methode doen.  

De stichting De AmerkantOp heeft op 19 november de eerste stappen gezet om samen 

met andere organisaties zo’n citizen science hub op te richten. Op die dag is er een 

intentieverklaring ondertekend of een toezegging gedaan om deze te ondertekenen door 

het Dongemond College, de Brabantse Natuurfederatie, De AmerkantOp, Nederland 

Schoon, Duurzaam Drimmelen en de Breda University of Applied Science. 

De organisatie van de Citizen Science Hub is mede vanwege coronaperikelen 

doorgeschoven naar 2022. Dat geldt ook voor het voorgenomen bezoek van Li An Phoa. 

Het project is losgekoppeld van de activiteiten in het kader van de herdenking van 600 

jaar Sint Elisabethsvloed. Zie daarvoor onder 12.  

 

 

10.  Afgeronde projecten 

 

De Grienden 

De stichting De AmerkantOp heeft het initiatief genomen voor een plan tot tot het 

inrichten van een ongebruikt terrein van de stichting Woonvizier bij de basisschool De 

Grienden in Lage Zwaluwe. Scholieren van het Dongemond College hebben een ontwerp 

gemaakt voor de inrichting van het terrein. Onderdeel daarvan is een zogenaamde 

“groene mijl”. Een eerste stap is gedaan door de aanleg van een klein voedselbos naast 

de school waarbij leerlingen van de school en buurtbewoners bij waren betrokken. 

De verdere uitwerking en uitvoering van het plan gebeurt door plaatselijke bewoners in 

samenwerking met de school en mogelijk andere belangstellenden. 

 

Groene schoolpleinen 

De gemeente Drimmelen heeft via de stichting De AmeerkantOp een budget van € 5.000 

beschikbaar gesteld voor groene schoolpleinen. Dat is ten goede gekomen aan het 

Kindcentrum JIJ in Terheijden, Buitenschoolse opvang Kibeo in Hooge Zwaluwe en 

basisschool De Grienden in Lage Zwaluwe (voedselbos). De stichting functioneert in de 

praktijk als opdrachtgever en volgt de uitvoering. 

 

Experimentelers 

Experimentelers is een project waarin is geëxperimenteerd met de teelt van  

haver. Kees in ‘t Groen heeft hiervoor eenalve  hectare grond bij de rotonde van 

Wagenberg ter beschikking gesteld. Wie wilde meedoen aan het project kon voor € 25,00 

een zogenaamde “ziet en wiedpas” kopen. Pashouders konden ter plaatse komen kijken 

en meehelpen. Het project werd afgesloten met een haverontbijt, waarvoor de 

deelnemers gastvrij werden ontvangen bij Polder Events, een evenementenorganisatie bij 

een boerderij. Een bakker leverde brood en koek, een imker honing en er was een kok 

die gespecialiseerd is in natuurvoeding. De ongeveer 80 pashouders werden op de 

hoogte gehouden via een nieuwsbrief, met 10 afleveringen. 

Het project heeft niet aangetoond dat het aan te bevelen is om meer haver te telen in de 

omgeving, maar is wel een bewijs dat samenwerking en betrokkenheid kunnen worden 
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gecreëerd door middel van een concreet project. Het project gaat in 2022 een tweede 

jaargang in. 

   

Klimaatbomen buitengebied  

Dat is de naam van een project om te zorgen voor de bomen in het buitengebied. 

Daarvan zijn er te weinig in Drimmelen en de bomen die er zijn verdienen bescherming. 

Als onderdeel van het project, waarvan overigens geen projectbeschrijving bestaat, zijn 

op verschillende plaatsen in de gemeente Drimmelen enkele bomen geplant. 

 

Ook de boomfeestdag valt onder dit project. De boomfeestdag vindt al jaren lang plaats 

in maart, maar vanwege corona is hij in 2021 verplaatst naar november. De stichting De 

AmerkantOp, stichting BEI en de gemeente Drimmelen hebben ondanks dat op 16 maart 

toch een boomplantevenement georganiseerd bij Basisschool De Grienden. 

 

Voor de officiële boomfeestdag in november heeft De stichting De AmerkantOp de 

gemeente Drimmelen gevraagd om zich op te geven als accentgemeente voor de 

boomfeestdag 2021, en heeft daarvoor haar medewerking aan de gemeente toegezegd. 

De stichting Boomfeestdag heeft de gemeente Drimmelen inderdaad aangewezen als 

accentgemeente. Dat betekent dat er voor de organisatie ook geld beschikbaar was. 

De boomfeestdag is op 10 november 2021 gehouden in het (B)oerBurgerBos. De 

ontvangst van de “officials” en de mensen van o.a. de beheergroep vond plaats in de 

schuur van een woonboerderij waarvan het perceel grenst aan het Bos. Helaas kon de 

commissaris van de Koning niet aanwezig zijn. Louise Veth, emeritus hoogleraar 

evolutionaire ecologie, was wel aanwezig. Door coronamaatregelen was de bijeenkomst 

bescheiden. 

De kinderen van de basisscholen De Stuifhoek en De Lage Weide werden ontvangen bij 

de kwekerij die grenst aan het Bos en die overigens ook veel plantmateriaal voor het Bos 

heeft geleverd. Ze hebben boompjes geplant op de grens van de kwekerij en het Bos. 

Onderdeel van het programma was dat particulieren die zich daarvoor hadden aangemeld 

een boom konden ophalen die bij de gemeente overbodig was geworden.    

 

De dag na de boomfeestdag zijn er boomplantactiviteiten georganiseerd bij de 

basisscholen Kindcentrum JIJ in Terheijden, Basisschool de Schittering/Kibeo in Hooge 

Zwaluwe en basisschool De Grienden in Lage Zwaluwe. Bij die activiteiten waren 

respectievelijk de wethouders Stoop, Schuitmaker en Visser betrokken. 

 

Om de leerkrachten te inspireren voor de natuur en activiteiten rondem 600 jaar 

Biesbosch ontvingen alle basisscholen een inspiratiepakket met boeken, lesopdrachten en 

creatieve materialen. Tevens was er een tekenwedstrijd. Uiteindelijk zijn er voor de 

tekenwedstrijd zo’n 60 inzendingen binnengekomen die nu gebruikt worden bij 

presentaties. 

Voor zowel de boomfeestdag als de activiteiten in het kader van de herdenking van de 

Sint Elisabethsvloed is promotie gemaakt vanuit een kraampje bij de Albert Heijn in 

Made. 

 

Shinrin Yoku  

Een van de bestuursleden is (jeugd)psycholoog en heeft in 2021 een stagiair die 

psychologie studeert begeleid. De stagiair heeft zich verdiept in shinrin yoku, de therapie 

van zogenaamde bosbaden die in Japan veel worden gebruikt om mensen met 

lichamelijke of psychische klachten te behandelen. De student heeft een zogenaamde 

interventie ontwikkeld voor zorgprofessionals/coaches en die ook aan te passen is voor 

bijvoorbeeld begeleiders van jongeren met problemen. De interventie is getest bij een 

groep mensen in het Mastbos in Breda. 

Misschien kan shinrin yoku worden toegevoegd aan de activiteiten van de stichting om de 

kennismaking en bewustwording van de positieve invloed van de natuur te bevorderen.  
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11.  Voorgenomen projecten en projecten die tijdelijk stil liggen 

 

Waterretentie op het bedrijventerrein in Made 

Op het bedrijventerrein dat grenst aan het (B)oerBurgerBos is eenl dubbele riolering 

aangelegd. Het overtollige regenwater stroomt nu gewoon weg, terwijl er in droge 

periodes in het Bos behoefte is aan extra water. Het zou mooi zijn als dat water ergens 

zou kunnen worden opgevangen. De stichting is nog niet begonnen om daar wat aan te 

doen; we kunnen niet alles tegelijk.  

 

Onder de Masten, Fakkelgroen en Landschap voor Nalatenschap  

Deze projecten gaan vooral over de verbinding tussen Breda en Drimmelen. Alle 

projecten liggen aan de noordkant van Breda aan de fietsroute naar het pontje in 

Terheijden. Het zijn projecten die een lange adem vragen. 

Onder de Masten gaat over het ondergronds leggen van hoogspanningskabels en het 

daarna op het vrijgekomen gebied realiseren van natuur. De bestemmingsplanwijziging 

die hiervoor nodig was is inmiddels onherroepelijk. 

Landschap voor Nalatenschap gaat over het inrichten van 10 hectare herinneringsbos op 

de grens met Terheijden. Het is waarschijnlijk dat de inrichting in 2022 zal plaatsvinden. 

De stichting De AmerkantOp heeft hier gezorgd voor verbindingen tussen de colleges van 

de beide gemeenten. 

 

 

12.  Activiteiten in het kader van de herdenking van de Sint Elisabethsvloed 

 

In de nacht van 18 op 19 november 1421 vond de eerste van een reeks overstromingen 

plaats waardoor uiteindelijk de Biesbosch ontstond, het gebied dat het karakter van het 

landschap van “ons” gebied bepaalt. Toen het bestuur besloot daar aandacht aan te 

besteden waren er al diverse activiteiten in de omgeving van de Biesbosch 

georganiseerd, o.a. in Geertruidenberg en Dordrecht, aan de andere kant van het water. 

Het bestuur heeft samenwerking gezocht met andere organisaties in de gemeente 

Drimmelen. De gemeente had destijds in ieder geval nog geen plannen. 

 

Uiteindelijk is op 18 november 2021 een culturele avond georganiseerd in de Mayboom in 

Made met gedichten, verhalen en muziek. Vanwege de coronamaatregelen en de 

aarzeling van de mensen om een toegangskaart te bestellen is die niet doorgegaan. Het 

plan was dat Li An Phoa op 19 november ’s avonds een lezing zou houden en misschien 

ook overdag mee zou wandelen langs de Amer, maar zo ver is het, deels door corona, 

ook niet gekomen.  

De wandeling onder de naam Sint Elisabethstocht is wél doorgegaan. Burgemeester De 

Kok van Drimmelen heeft toen tijdens het ontbijt een manifest voor “drinkable rivers” 

ondertekend (zie hiervoor onder 9 bij het project Citizen Science Hub). ’s Middags heeft 

hij herdenkingsbomen geplant aan de Ameroever en samen met anderen natuurlijke 

objecten laten wegdrijven op de Amer.  

Verder is er een expositie van Biesbosch-kunst geweest in het gemeentehuis. 

De samenwerking met andere organisaties kwam niet echt goed van de grond, met als 

uitzondering Theek 5. Die heeft op 18 november in de bibliotheek een kast geopend met 

boeken en informatiemateriaal over de Biesbosch. 

 

De bedoeling is dat Li An Phoa in 2022 alsnog naar Drimmelen komt voor een lezing. 

Omdat de “boodschap” nog hetzelfde is gebleven (noodweer, ontstaan Biesbosch, en wat 

met de toekomstige klimaatverandering?) wordt de culturele avond in 2022 opnieuw 

georganiseerd.      

 

 

 

13.  Tot slot  
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In 2021 hebben veel verschillende activiteiten plaatsgevonden. Die passen 

vanzelfsprekend allemaal binnen de (brede) doelstelling van de stichting. Bij alle 

projecten en activiteiten is er samengewerkt met anderen. Volgens het bestuur van de 

stichting De AmerkantOp is “samen” de enige manier waarop duurzaamheid in ons mooie 

gebied ten zuiden van de Amer kan worden gerealiseerd. Stap voor stap. 

 

 

 

MV/15-02-2022  


