
 

 

WERKGROEP BODEM, WATER EN LANDSCHAP 
 
 
KORTE TERUGBLIK 2021 
De nog jonge werkgroep bestaat uit tien actieve leden. Deze zijn in het voorjaar in 
het natuurontwikkelingsproject Gilzewouwerbeek (tussen Blookweg en Bolbergse-
weg) gestart met een eerste reeks boringen aan weerszijden van de beek.  
Dit met het doel om de oorspronkelijke loop terug te vinden, oftewel de beek zoals 
die aan het einde van de laatste ijstijd, zo’n 12.000 jaar geleden, liep. 
 
Bij de start is beoordeeld of door variaties in de vegetatie sporen van de oorspron-
kelijke loop zichtbaar zijn. 
Dit heeft helaas geen aanknopingspunten opgeleverd.  
Zeer waarschijnlijk hebben vroegere agrarische activiteiten en beekloopaanpassin-
gen, en zeker ook de terreinherinrichting van zo’n tien jaar geleden, de bodem en 
vegetatie te ingrijpend verstoord. 
 
De werkgroep is zonder die informatie op verschillende middagen in de zomer en 
de herfst verder gaan boren in de verwachting toch sporen te vinden.  
Zonder succes. 
Daarom is afgelopen december de conclusie getrokken dat op basis van de toen 
beschikbare informatie die oude loop echt niet is te vinden.  
De vraag is dus: moeten we de zoektocht voortzetten? En zo ja, hoe?  
 
Het antwoord is onverwacht snel gekomen.  
Uit het gemeentelijk archief is archeologische informatie boven water gekomen 
over een duidelijk te markeren plek waar een stuk van die oude loop is aangetoond. 
Met die nieuwe kennis is het vanuit die plek zoeken naar de loop van de oude beek 
toch weer een stuk haalbaarder en uitdagender gebleken. 
Daarom ligt het voor de hand om de zoektocht met deze precieze informatie in 
2022 toch voort te zetten. 
 
Inmiddels is de gemeente gekomen met voorstellen om ook onderzoek te doen in 
andere gebieden. Gebieden die niet alleen qua bodem, water en landschap, maar 
ook qua (relatie met) flora en fauna interessant kunnen zijn. 
Of die gebieden voor de werkgroep ook interessant zijn kan pas worden bepaald 
als een knoop is doorgehakt. Daar is het nog wachten op. 
 
Maar doorslaggevend is wat de werkgroepleden zelf vinden. Welke activiteiten wil 
de werkgroep organiseren? 
Daarom is hen in december via e-mail een reeks open vragen gesteld om voor 
2022 vervolgstappen te kunnen zetten. De resultaten zijn hoopgevend te noemen.  
Er is al de trouwe opkomst  bij booractiviteiten, maar ook de respons is goed. 
De door de leden aangegeven motivatie om deel te nemen stemt optimistisch. 
Op basis van hun inbreng kan een actieplan voor 2022 worden opgesteld.  
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ENQUÊTE WERKGROEP BODEM, WATER EN LANDSCHAP - AANPAK 2022 
 
Over het algemeen vindt men de deelname aan de werkgroep positief. Men vindt 
het leuk om mee te doen. Niet alleen het boren zelf, maar ook het ontmoeten van 
andere mensen heeft aangesproken. 
 
Een lid was licht teleurgesteld dat de boringen niet hebben geleid tot het  vinden 
van de oude beekloop. Een andere vond het proces wat traag gaan, mede door co-
rona, en is daardoor minder gemotiveerd geraakt.  
Een ander lid vindt het vergaren van kennis als combinatie van theorie en praktijk 
prettig. Praktijk in de vorm van iets doen, iets uitzoeken, met anderen bezig zijn. 
Een goed ingewijd lid zet graag zijn kennis en vaardigheden in. 
 
Enkelen geven aan belangstelling te hebben voor de voedingstoestand, pH en (de 
kwaliteit van) het grondwater. Dit in relatie tot bodemleven (schimmels, ongewer-
velde dieren). Ook vindt men het interessant om bodemkenmerken te vinden die 
bepalend zijn voor de groei van bepaalde planten.  
 
Excursies en lezingen zijn vaak genoemd.  
Deze kunnen behalve op bodem, bodemgebruik en -bedreigingen en geologie ook 
op water en landschap(sontwikkeling in ruimte en tijd) in de Baronie worden gericht. 
                                                            
Enkele werkgroepen van de KNNV Breda zijn meer seizoensgebonden (zoals  
mossen, vlinders). De werkgroep Bodem, Water en Landschap kan via lezingen en 
excursies met anderen een brug vormen in de minder actieve periodes. 
 
Stimulerend is het als de werkgroep kan bijdragen aan terreininrichting en -beheer 
bij natuurontwikkelingsprojecten.  
Dit kan via terreinverkenning (bij voorkeur in samenwerking met andere organisa-
ties (vb. Gemeente Breda, SBB, Waterschap en dergelijke). 
Dit in de zin van welke doelen worden nagestreefd (natuur- en bodemherstel) en 
welke ontwikkelingen zijn gewenst. Bij dit is alles ook de invloed van de mens mee 
te nemen (voorbeeld veldnamen, heemkunde). 
 
Er mag ook meer aandacht komen voor sociale en meer informele aspecten van de 
werkgroep. De werkgroep is niet alleen gericht op een taak, maar ook op elkaar. 
 
Veel genoemd is het verkennen bij en met andere werkgroepen op welke gebieden 
deze elkaar kunnen inspireren en voeden. Het gewenste doel is om integraal den-
ken en handelen te bevonden en meer samenhangende activiteiten te organiseren. 
 
Uit de enquêteresultaten zijn drie hoofdaandachtspunten te halen: 
 a. Meer aandacht voor ook water en landschap; 
 b. Meer integraliteit; 
 c. Meer sociale interactie. 
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