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21 maart 2022, De Kievitslaar Effen
Voorzitter Paul Bindels opent de avond en is blij iedereen weer te zien na twee jaar gegijzeld te zijn
door de Coronacrisis.
Deze tijd heeft er wel toe geleid dat vele mensen de omgeving waar ze wonen beter zijn gaan
(ver)kennen dan voorheen. Te voet met de fiets of met de hond, waarvan de aantallen in de
Coronapandemie als huisdier zijn toegenomen. Helaas ook hier heeft elk voordeel zijn nadeel, zoals
overlast van loslopende honden en de her en der achtergebleven hondenpoep. Dit is ook uit de
ervaringen in de whatsappgroepen naar voor gekomen.
De heer Bindels heet in het bijzonder welkom aan de sprekers van deze avond met als thema
Duurzaam en Veilig: BOA Kurt Clincke, Stadsecoloog Rombout van Eekelen en voormalig
wijkbeheerder en kenner van het buitengebied Wiet kerkhoven.
Bericht van verhindering is ontvangen van de huidig wijkmanager de heer van de Corput, fysieke
wijkbeheerder Peter Bosman en zijn assistent Bart Sprenkels. Ook wijkraadslid Esther Luijkx laat zich
verontschuldigen, net als bewoner mevrouw Gebhart, woonachtig op Overa en ondanks haar leeftijd
al sinds de start van de wijkraad een trouwe volgster van onze activiteiten. Ook bewoner de heer van
het Hart uit Effen is verhinderd.
Ondanks alles heeft de wijkraad de afgelopen tijd niet stil gezeten hoewel, zoals als bij velen, vaak
ook via de digitale weg. Zoals gebruikelijk rond de feestdagen hebben we huis aan huis diverse
stukken rondgebracht waaronder een extra uitgebreid jaarverslag, bedoeld om de bewoners op de
hoogte te houden en ons jaarplan 2022 te communiceren.
De heer Bindels geeft aan dat de wijkraad op dit moment nog steeds bezig is met de motie Trots op
de Rith, het Bagvenpark, het behoud van ’t Hout, Duurzaamheid en Natuur en Toezicht en
Handhaving.
De wijkraad weet dat Breda de ambitie heeft in 2030 is de eerste Europese stad in een groen park te
zijn.
De motie Trots op de Rith is daarbij een mooi hulpmiddel, er is al veel tot stand gekomen en hoewel
het project officieel is afgesloten proberen we de losse eindjes toch gerealiseerd te krijgen, wellicht
via een wijkdeal of anderszins. We blijven ons best doen voor onze prachtige woon- en
werkomgeving want we weten, stilstand is achteruitgang. Vandaar deze bijeenkomst vanavond over
dit onderwerp na de politieke afsluiting van de motie trots.
We zijn als gebied al geruime tijd op zoek naar een wijkagent zoals de heer Bindels tijdens het
politiek café in Princenhage al heeft aangegeven. Nadat hij net is aangesteld heeft onze wijkagent
alweer laten weten dat hij per 26 februari een nieuwe uitdaging buiten de politieorganisatie heeft
gevonden en is hij met onmiddellijke ingang gestopt. Er wordt echter naarstig gezocht naar een
opvolger zo is ons verzekerd door zijn superieuren.
Vervolgens krijgt Kurt Clincke het woord, sinds kort de nieuwe groene wijk-BOA van ons gebied.
Hij stelt zich voor als nieuwe wijk-BOA en BOA voor het buitengebied van geheel Breda. Naast
Staatsbosbeheer, SSIB, de andere wijk BOA’S, politie, ecologen en het team ondermijning zijn de
bewoners voor hem de belangrijkste partner.

Het melden is heel belangrijk bij de uitvoering van de taken van de BOA, dit kan op verschillende
manieren:
• Telefonisch via 14076 of bij spoed door te vragen naar Handhaving
• Via de Buiten beter app, met in de opmerkingen dat de melding voor de wijk-BOA is
• Door spontane meldingen
• Meldingen via de sociale media
• Eigen Meldingen via de melddesk
• Via de app groepen
De werkzaamheden van de wijk-BOA zijn heel divers en richten zich onder meer op het verwijderen
van zwervers, voorkomen van stroperij op het land en in het water, het tegengaan van overlast van
motorcrossers en het opruimen van drugsdumpingen. Ook het helpen van dieren in nood hoort
daarbij.
In ons gebied spelen op dit moment de Roden beukenlaan waar schade is toegebracht aan enkele
bomen, motorcrossers op de zandpaden, loslopende honden en het toezien op bescherming tijdens
het vogelbroed seizoen, waarbij boeren de vogelnesten moeten sparen.
Kurt Clincke benadrukt nog maar eens dat de samenwerking met de bewoners het belangrijkste is
om zijn taken goed te kunnen uitvoeren en verzoekt iedereen tijdig en duidelijk zaken te melden.
Alleen dán kan hij ertegen optreden.
Vervolgens vertelt stadsecoloog Rombout van Eekelen over Breda als groene stad en de ambities en
doelen die de gemeente hiervoor heeft.
Hij geeft aan dat vanuit het Groenkompas door de gemeente gewerkt wordt aan ecologische
verbindingszones en verbindingen van natte natuur. Daaronder vallen bijvoorbeeld zoals bekend de
Bijloop en de Turfvaart, maar bijvoorbeeld ook de IJzerloop. In de omgevingsvisie streeft de
gemeente er naar het landschap langs de zuidelijke gemeentegrens verder te ontwikkelen. Op dit
moment zijn er een aantal concrete projecten waaraan de gemeente werkt, zoals onder andere de
paden in het Lies bij de grond van de Herenboeren. Ook werkt men verder aan de ecologische
verbindingszones bij de Bijloop en de Turfvaart, stimuleert men landschapsontwikkeling via de STILA
en Erven plus regeling en kijkt men naar de mogelijkheid van natuurlijke ontwikkeling van (delen van)
de Juzt locatie en de locatie van Fort Oranje.
Voor de toekomst zijn er een aantal zaken die op ons gebied afkomen, zoals de KRW-doelen
(KaderRichtlijn Water, voor behoud en bescherming van drinkwaterbronnen), de stikstof- en de
nitraatrichtlijnen. Deze maatregelen tezamen zijn gericht op het tegengaan van verdere
achteruitgang van de natuur.
Na de pauze is het woord aan Wiet Kerkhoven, voormalig gebiedsbeheerder van ons buitengebied en
enige tijd geleden medeschrijver van het boek Breda Buiten.
Wiet geeft aan dat het landschap in Brabant is ontstaan in de
laatste ijstijd, waarbij veel zandafzettingen ten zuiden van Breda
zijn afgezet. Breda ligt op de overgang van hogere gronden in
het zuiden en veen- en kleiafzettingen in het noorden.
Op de hogere delen is vaak bos ontstaan en de lagere, natte
delen werden meer gebruikt voor landbouw en veeteelt. Je kunt

de overgangen in het landschap vaak ook zien aan hoogteverschillen, zoals bijvoorbeeld tussen het
hoger gelegen Mastbos en de lagere delen van Overa langs de Aa of Weerijs.
Van veel van de veenafzettingen die van oudsher in ons landschap aanwezig waren, is nu niets meer
terug te vinden, omdat dit vanaf de Middeleeuwen afgegraven werd als brandstof voor de steden in
België en Nederland. Via verschillende turfvaarten werd dit verscheept naar de lagere delen van
Brabant, waar het via de rivieren gemakkelijk verscheept kon worden. Alleen de ijzeren palen, die her
en der in ons landschap bij de oude veengebieden zijn geplant, herinneren ons er nog aan hoeveel
meters veen er soms aanwezig was.
Via verschillende foto’s van ons huidige landschap geeft Wiet een beeld van hoe dit allemaal
ontstaan is. Het boek Breda Buiten is voor aanwezigen nog te koop.
Net als de andere sprekers ontvangt Wiet onder dank een
Effense versnapering.
Paul Bindels dankt alle sprekers en behandelt tenslotte twee
binnengekomen vragen. Zo verzoekt de heer Van het Hart om
als agendapunt, meer aandacht aan de bermbegroeiing te
besteden. De leefwereld van de insecten staat onder druk de
opruimwoede van bewoners en gebruikers doordat
bermbegroeiing te snel wordt afgemaaid. Dit leidt weer tot
een negatieve invloed op de biodiversiteit.
De heer Aad Rietveld vraagt om bij de gemeente Breda
aandacht te vragen voor het inrichten van flinke bloemstroken in de bermen langs de
toegangswegen en in de Kern. Toevalligerwijs stond de dag voor de bijeenkomst in de digitale BN de
Stem dat de nieuwe wethouder mevrouw Kranenborg bekend heeft gemaakt dat de Bredase
Bloemenweelde zich steeds verder uitbreidt; in steeds meer delen van de stad worden daartoe
bloemen en bollen geplant. Zo wil men in elke wijk een WOW-Effect bewerkstelligen.
Om dan maar te voorkomen dat we, zoals
helaas zo vaak, als buitengebied ‘aan de
achterste mem hangen’ zoals dat heet in het
buitengebied, nemen we zelf het heft in
handen en krijgen alle aanwezigen na afloop
tijdens de borrel en het gezellig samenzijn
enkele zakjes bloemenzaad aangeboden.
Met de melding dat de aanwezigen hun
aanbevelingen en opmerkingen voor de
wijkraad weer kunnen invullen op de tip- en
top-kaarten sluit de heer Bindels de
bijeenkomst af.

