
                         Zorg voor de natuur in en buiten je wijk. 
    Hans Zoeter voert in Bergen op Zoom met drie projecten actie voor de natuur.        

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
“Als je vriendelijk bent voor de natuur krijg je veel terug. Ben je onvriendelijk voor de natuur 
dan betaal je hier later een hoge prijs voor.” Hans citeert al wandelend David Attenborough 
en geeft hiermee tegelijk aan door welke woorden hij zich laat inspireren.  
De liefde voor de natuur heeft hij van jongs af aan al mee gekregen van zijn grootvader. Hij 
maakte met hem lange wandelingen in Zeeland. Eerst ging zijn aandacht meer uit naar 
Zeeland. Nu hij in Bergen op Zoom woont, heeft hij veel liefde en belangstelling gekregen 
voor de Brabantse wal. Hij was daar als natuurvrijwilliger actief voor Brabants Landschap. 
Door ziekte houdt Hans zich de laatste tijd meer bezig met zijn drie projecten dichtbij huis.  

 

                                                          Herstel Vlindertuin.  
 
De vlindertuin langs het Prebendepad en de Griekenlandstraat was vroeger groter van 
omvang. Door de aanleg van een nieuw systeem van gecontroleerde afwatering moest 
vlakbij het speeltuintje veel beplanting verdwijnen. Er zijn door de gemeente nog geen 
plannen gemaakt voor de herstel van deze vlindertuin.  

 

 
Hans Zoeter vlakbij de vlindertuin met op de 

achtergrond de Griekenlandstraat.  

 

 



Dankzij stug volhouden lukte het Hans 
om een afspraak te maken met 
leidinggevenden van het groenbeheer 
van de gemeente. Hij heeft hierdoor 
wat ruimte gekregen weer plantjes 
terug te zetten op plekken waar het 
kan. Hij moet wel rekening houden met 
een aangelegd veld van water 
absorberend lavasteen, waardoor hier 
geen diep wortelende planten kunnen 
staan. Voor het inzaaien gebruikt Hans 
inheems zaad.

Er komt dan niets te staan dat er eigenlijk niet thuis hoort. Samen met buurtgenoot Perry 
Haast heeft hij actie gevoerd met het bezorgen van kaarten bij buurtgenoten. Onder de titel: 
“Herstel Vlindertuin” kunnen  zij steun betuigen aan de actie door naar de website te gaan:  
https://bergenopzoom.participatiekaart.nl/project/herstel-vlindertuin-langs-prebendepad  
en op het hartje te klikken. Heeft u nog geen account op deze website? Dan moet u eerst 
een account aanmaken om steun te kunnen geven.  
Het herstel van de vlindertuin kan weer een bijdrage leveren aan de verbetering van de  
biodiversiteit. Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. 
Door wilde bijen te helpen met de juiste bloemen zorgen we ook voor onze eigen 
voedselvoorziening. Zeventig procent van de gewassen, die we eten zijn afhankelijk van 
dierlijke bestuiving. Wilde bijen spelen hierbij een grote rol. Juist die bijen bezoeken ook de 
vlindertuin. 

                           Beter bermbeheer en een andere manier van maaien 
 
Kort geleden heeft Hans een gesprek gehad met de gemeente over beter bermbeheer en 
een andere manier van maaien. Een andere, meer voorzichtige  manier van maaien houdt in, 
dat er op gedeeltes van het maaigebied planten en bloemen kunnen groeien, die ook weer 
insecten aantrekken. Dit levert ook weer een bijdrage aan de biodiversiteit (zie boven).  
Wanneer je met maaien voldoende afstand houdt tot jong aangeplante bomen voorkom je 
ook, dat de bomen beschadigd raken, ziek worden en dood gaan. Ook zo bespaar je 
uiteindelijk geld.  
Hans heeft uitgerekend, dat de nieuwe maaimethode weliswaar op korte termijn duurder is, 
maar uiteindelijk geld gaat opleveren. Bergen op Zoom behoort tot de dertien gemeentes 
van de Brabantse Delta, die de bedoeling hebben aan ecologisch (beter) bermbeheer te gaan 
doen. In Bergen op Zoom komt het buitengebied eerst aan de beurt.  
De nieuwe werkwijze is voor het personeel van de gemeente een leerproces. Meer hierover 
op:  
https://bergenopzoom.participatiekaart.nl/oordgeest/project/aanpassing-maaibeheer-
bergen-op-zoom 
Hans heeft binnenkort ook een afspraak met medewerkers van de gemeente om te kijken 
waar er nog bomen geplant kunnen worden.  
 
 
 

 
Oranjetipje, gezien bij de Griekenlandstraat. 

https://bergenopzoom.participatiekaart.nl/project/herstel-vlindertuin-langs-prebendepad
https://bergenopzoom.participatiekaart.nl/oordgeest/project/aanpassing-maaibeheer-bergen-op-zoom
https://bergenopzoom.participatiekaart.nl/oordgeest/project/aanpassing-maaibeheer-bergen-op-zoom


 
 
 
 

Zwerfvuil en vernielingen in het Meilustbos 

 
             
 
Met pijn in het hart heeft Hans moeten zien, dat er 
behoorlijk wat vernielingen worden aangericht in het 
Meilustbos. Zo zijn er de nodige nog jonge 
lijsterbessen omgetrapt of met kluit en al uit de 
grond getrokken. De lijsterbes is een bedreigde 
boomsoort. 
Daarnaast wordt er ook behoorlijk wat afval gedumpt 
in dit stukje bos. 
Hans heeft hierover bij Zuidwest-TV al aan de bel 
getrokken. Hij hoopt dat buurtgenoten gaan melden  
wanneer zij getuige zijn van deze vernielingen. 
Melden kan via de website van de gemeente. Klikken op 

melden aan de gemeente en vervolgens op meteen 

melden. Heeft u informatie over de veroorzakers van de 

vernielingen, dan kunt u melden aan de politie via 

nummer 0900-8844. De informatie komt dan bij de 

wijkagent van Meilust terecht.  

 
Hans Zoeter bij een omver getrapte en 

geknakte Lijsterbes.  


