
Verslag jaarvergadering AmerkantOp 
 
7 juni ’t Trefpunt 19.30 - 22.15 uur 
 
Voor de pauze Presentaties en toelichtingen van Piet Hermus, Jan ligthart, Frank Segeren, Cedric 
Bousché, Anouk Lochems 
Na de pauze praten en concluderen over Stippen op de Horizon, bouwstenen voor en reflectie op het 
werk van de AmerkantOp. 
Foto’s zie website AmerkantOp 

 
Vraag aan de deelnemers: 
Hieronder een kale opsomming van de stippen. 
Is er toelichting nodig, zijn er kanttekeningen? Geef maar door. 
Het ligt voor de hand dat de AmerkantOp in een vergadering snel vaststelt welke stippen er 
op de horizon kunnen aan de hand van vragen als: 
Is de AmerkantOp een logische partij om initiatief te nemen of uit te voeren of aan te sluiten 
bij anderen? 
Welke stippen kunnen we aan? 

 
Haalbare STIPPEN 2023 
Welke stip zet jij op de horizon voor 2023 

1 Meer bestuursleden AmerkantOP 
2 Bankje bij bomenbieb 
3 Zandbak bij bomenbieb 
4 Ontwikkelen 3 à 4 activiteiten om kinderen te betrekken 

bij (B)oerBurgerBos, bijvoorbeeld rondleidingen, 
auditorium geschikt maken (Jan Ligthart en Hans) 

5 Starten met gebiedsgerichte leerreis met als doel te 
verbinden en om kennis, expertise, talenten, 
vaardigheden in kaart te brengen, evt. met 
ondersteuning vanuit RVO-MVI, het nieuwe kompas.nl 
Louis 

6 Starten met ontwikkeling Coalitie van welwillenden, in 
kaart brengen met wat ons verbindt. Samen met Groot 
Groen Feest deelnemers verder uitwerken. 

7 7 generatiewandeling organiseren. 
8 Samenwerking landbouwgrondgebruikers 



9 Brabantse Biodiversiteitsmonitor 
10 Minder bestrating, meer groen in 

nieuwbouwwijken. 
11 Minder straatverlichting 
12 Continuïteit scholing 
13 Activiteitenkalender groene groepen 
14 Uitwisselingsdag met andere initiatieven. 
15 Publiciteit zoeken 
16 Contact met gelijke groepen 
17 Meer duidelijkheid waar de Amerkant voor staat en 

waar aan wordt gewerkt. 
18 De Markstraatstraat fietsstraat 
19 Stichting promoten bij Hoge scholen en hen 

betrekken bij activiteiten 
20 Jaarlijkse open dag 

Welke stippen zet je op de horizon voor 2024-2028 

1 Met meer kinderen van basisscholen samenwerken 
2 Kerstbomenactie continueren, meer ruimte zoeken en herindelen 
3 Rolstoeltoegankelijk maken van (B)oerBurgerBos, gaat over groep 

mensen die ook graag eens in de natuur komt 
4 Ontwikkelen groenste groei in (B)oerBurgerBosvarianten buiten het 

gebied (mogelijk verdienmodel) 
5 Adviesraad integrale vraagstukken ontwikkelen (natuur, biodiversiteit, 

landschap, recreatie, voeding, energie, mobiliteit, zorg,……..)als centraal 
aanspreekpunt Gemeente 

6 Één overkoepelende organisatie van alle groenverenigingen, stichtingen, 
scholen (breder dan basisschool/ook groenscholen), aansturing 
centraal/in thema’s 

7 Meer samengaan groene clubs 
8 Meer boeren laten aanhaken 
9 Publiciteit zoeken 
10 Contact gelijke groepen 
11 Idee samenwerking van Kaam of andere agrariërs voor bijv. excursie. 
12 Draagkracht zoeken voor huidige projecten. 



13 SBB overreden om niet alles op 15 juni te maaien, brede strook langs 
sloot niet maaien. 

14 Bestaande natuur behouden i.p.v. nieuwe natuur te maken (moet ook 
onderhouden worden). 

15 Meer hoogbouw bij bouwprojecten zodat minder 
landbouwgrond/natuur nodig is. 

16 Meer groene afscheidingen in akkerbouw en weilanden. 
17 Platte daken vergroenen. 
18 Continue scholing via (B)oerBurgerBos 
19 Initiatief nemen voor een soort knarrenhof 
20 De Amerheggen = netwerk van heggen om percelen. 
21 Ontwikkeling meer (B)oerburgerbossen 
22 Oprichten fonds voor ecologische, maatschappelijke boekhouding bijv. 

voor aanleg landschapelementen en compensatiegroen 
23 Wooncommunity moet zorgen dat er voor jeugd en ouders ruimte is, bv 

tuin als (B)oerBurgerBos. Zo maak je gebruik van grond die ingezet kan 
worden voor woningen. Samenvoegen met biodiverse omgeving. 

Groot 
Biodiversiteit toegenomen met……% 
Mobiliteit op het water (Biesbosch) voor 99% elektrisch/schoon 
Stikstof reductie met …….% 
CO2 reductie met …….% 
Leefbaarheid toegenomen met ……% 
Nieuwe bedrijfsgebouwen   alleen wanneer dit dak vol zonnepanelen kan. Constructie is 
aandachtspunt 
Elkaar steunen i.p.v. tegenover elkaar staan 
Producten produceren waar ze geconsumeerd worden 
Integraal gebied met balans tussen natuur, landbouw etc. 
Natuur integreren in het onderwijs. 
Experimenteren met palm- en bananenbomen i.v.m. klimaatverandering. 
Continuïteit 
Scholing 
Een samenleving zijn 
Drinkbare Maas 
Belevingsgebied 
 
 

Concrete opbrengsten:  

Peter Loonen interesse (B)B i.o.n. Frank paden maaien met maaier van Kaam tuinplanten 
B.N; 

Medewerking aan (B)BB en excursies (van Kaam) 

Vervolg: 

Bestuur de AmerkantOp vergadert komende vrijdag en komt dan met voorstellen vervolg. 



Publiciteit: 

Website en Nieuwsbrief AmerkantOp en Carillon 

 

De jaarvergadering 2022 van de AmerkantOp heeft zo’n 25 belangstellenden getrokken die 
luisterden naar verslagen over de ontwikkelingen bij de AmerkantOp, het (B)oerBurgerbos, de 
Kinderboomkwekerij en de Bijenboel aan de Zandstraat in Hooge Zwaluwe van Piet Hermus, Jan 
Ligthart, Frank Segeren en Cedric Bousché. Anouk Lochems van Planten- en bomenbieb 
onderstreepte het belang van groen door alle aanwezigen een plant aan te bieden. Na de pauze 
dachten de aanwezigen samen na over het beleid voor de komende jaren van de AmerkantOp. Naast 
concrete suggesties gaven deelnemers ook aan te willen bijdragen aan activiteiten. Meer 
samenwerking en afstemming tussen organisaties die aan landschap en leefomgeving werken staat 
hoog op de urgentielijst. Het bestuur van de Stichting AmerkantOp verwerkt alle suggesties in een 
beleidsplan en gaat daar mee aan de slag. Het is dan wel nodig dat er voldoende draagvlak en 
werkkracht is. Mensen die willen meedoen of willen meedenken, bijvoorbeeld in het bestuur, 
kunnen zich melden via www.amerkantop.com Daar is ook een uitgebreid verslag te lezen. 

http://www.amerkantop.com/

