Den Hâneker jaarverslag 2009
Beste lezer,
U hebt zojuist ons jaarverslag aangeklikt. Het eerste digitale jaarverslag, waarin we u een korte impressie geven
van datgene waar we ons het afgelopen jaar mee hebben bezig gehouden.
Een hoogtepunt in 2009 was natuurlijk ons 15-jarig jubileümfeest. We kunnen terug zien op een bijzonder fijne
bijeenkomst met een terugblik, maar vooral met vooruit kijken.
Wat onze werkgroepen doen en gedaan hebben kunt u in het vervolg lezen.
Ook hebben we ons als vereniging gepresenteerd op diverse evenementen, zoals de Millenniummarkt te
Leerdam, de Welkoopdag in Giessenburg en uiteraard op de Fokveedag/Boerenlandfeest in Hoornaar.
We hopen dat u bij het lezen van dit jaarverslag nieuwsgierig bent geworden en wat verder doorklikt op onze
site!
Herman van de Water, voorzitter

Plattelandstoerisme
Binnen Den Hâneker houdt een collectief van ruim honderd
ondernemers zich bezig met recreatie en toerisme in de
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Het aanbod van het collectief
bestaat uit kleinschalige Toeristische en Recreatieve activiteiten.
Hierbij staat de beleving van het Platteland centraal. Binnen het
collectief zijn zowel burgers als agrariërs actief.
De uitvoering van het Plattelands Toerisme vindt plaats door de
werkgroep.
Doelstellingen:
-Toerisme en Recreatie in de streek uitbouwen tot een rendabele, zelfstandige bedrijfstak;
-Het Plattelands Toerisme in de streek verder professionaliseren;
-Streekproducten en Plattelandstoerisme meer met elkaar verbinden;
-Door middel van goede kwaliteit en een ruim aanbod toeristen langer in het gebied te houden.
Veranderingen:
In de loop van dit jaar nam Hans Keukelaar het voorzitterschap over van Lies van Weverwijk.
Als nieuwe medewerkster kwam Margriet de Jong ons team versterken.

Resultaten:
Binnen het Plattelands Toerisme hebben afgelopen jaar de volgende bijeenkomsten plaats gevonden:
Startbijeenkomst: Op 26 maart was de officiële opening van het toeristisch seizoen. Deze vond plaats op de
Bikkerhoeve te Hoog-Blokland. Gastspreker was mevr. Marjan van Boxtel. De avond werd bezocht door ruim 40
leden.
Midzomeravond Deze vond plaats in de kersenboomgaard bij de familie Pek in Langerak. Genoten werd er van
de heerlijke kersen en een rondleiding door de boomgaard. Veel leden waren aanwezig
Afsluiting toeristisch seizoen. Het seizoen sloten we af met ’s morgens een bezoek aan het kleinste stadje van
Nederland: Bronkhorst. Op de boerderij ‘de Kolke’ van de familie Wassink in Voorst kweekt men granberries.
We kregen een rondleiding over het bedrijf en speelden ter afsluiting een potje boerenmidgetgolf met
landbouwwerktuigen.
Jubileüm Den Hâneker:
Onze werkgroep verleende medewerking door de presentatie van de nieuwe promotie dvd: “Holder de bolder
door de polder!”
Promotie activiteiten:
We hebben als werkgroep de volgende activiteiten ontplooid:
-in Schoonhoven op de Rivierendag gestaan;
-op de Fokveedag te Hoornaar Den Hâneker vertegenwoordigd;
-toeristische Gids Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, oplage 20.000 stuks à 72 pagina’s;
-Groene Hart Kloppend Hart gaat bijna de tweede fase in, met mogelijk een project voor Den Hâneker.
Hans Keukelaar
Voorzitter Plattelands Toerisme

Educatie
Inleiding
Sinds 1997 vinden er educatieve activiteiten plaats om de streek, de
natuur, de agrarische bedrijvigheid en het agrarisch natuurbeheer
onder de aandacht te brengen. Aan alle basisscholen in de streek
werd jaarlijks een lespakket aangeboden incl. een excursie naar een
agrarisch bedrijf.
Activiteiten van 2009
Het scholenproject met twee lespakketten is weer naar tevredenheid uitgevoerd. (zie cijfers). Er is een
geslaagde activiteit op de Fokveedag georganiseerd: veel belangstelling, voldoende contacten met
medewerkers uit het onderwijs. Er zijn grote vorderingen gemaakt met betrekking tot het lespakket voor het
speciaal onderwijs.
Cijfers
Deelnemers lesprogramma's 2009:
656 leerlingen uit 26 groepen van 18 verschillende basisscholen
15 agrariërs uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Werkgroepleden Educatie Den Hâneker in 2009
Inge Aanen, Willeke Ambachtsheer, Gert Baars, Lies Bassa, Martin Booij, Jonette Korevaar, Arja Romeijn,
Mireille de Zeeuw.

Agrarisch natuurbeheer
Jaarverslag SNL
Voor de deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer is het even wennen.
Vanaf 1 januari 2010 is de SAN-regeling overgegaan naar SNL
(Subsidieregeling Natuur & Landschap).
Met name voor het weidevogelbeheer brengt dit grote veranderingen
met zich mee. In de eerste plaats is er een gebiedscoördinator benoemd. De gebiedscoördinator is een
rechtspersoon, in ons geval de Stichting Gebiedscoördinatie SNL Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De
stichting bestaat uit de volgende partijen: Den Hâneker, Johan Benschop en Landschapsbeheer Zuid-Holland.
De gebiedscoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van het Collectieve Weidevogel Beheerplan
(CWBP). Deelnemers dienen opgenomen te zijn in het CWBP om mee te kunnen doen met het
weidevogelbeheer. Daarnaast zijn er voorwaarden gesteld om deel te kunnen nemen. In de eerste plaats is er
de zogenaamde instapeis. Omgerekend zullen er per 100 ha 50 broedparen aanwezig moeten zijn waarvan 10
grutto’s. Hierbij zal naast de bescherming van de nesten ook ruimte moeten worden gegeven voor de
bescherming van de kuikens, het zogenaamde kuikenland. Van de oppervlakte weidevogelbeheer zal ruwweg
14% uit kuikenland moeten bestaan om de jonge kuikens voldoende dekking te bieden.
In augustus heeft de Stichting Gebiedscoördinatie SNL een selectie gemaakt van de deelnemers die aan de
instapeis voldoen. De overige deelnemers hebben schriftelijk bericht ontvangen dat ze niet meer in aanmerking
komen voor deelname aan het weidevogelbeheer.

Vervolgens hebben de deelnemers in september hun wensen kenbaar gemaakt. Aan de hand hiervan is het
concept-CWBP opgesteld en voorgelegd aan de provincie. Na enkele aanpassingen is in december het
definitieve CWBP ingediend bij de provincie. Deze is uiteindelijk goedgekeurd, en ook het hierbij behorende
budget is hiermede goedgekeurd.
Daarnaast moet bij de aanvraag SNL wel aangegeven worden dat er deelgenomen wordt aan het CWBP.
Totaal zijn er 140 deelnemers binnen het CWBP die voor ruim 3300 ha meedoen aan het weidevogelbeheer.
Voor het botanische beheer zijn de veranderingen minder ingrijpend geweest. Grootste verandering is dat de
deelnemers hun aanvraag individueel moeten indienen en niet meer collectief, zoals in het verleden.
Voorwaarde is wel dat het continuering betreft van bestaande overeenkomsten, de provincie stelt geen budget
beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Bij het randenbeheer is de minimale breedte van de randen twee meter
geworden (was voorheen één meter).
De aanvragen SNL konden vanaf half november ingediend worden. Den Hâneker heeft de deelnemers hierbij
zoveel mogelijk trachten te assisteren. De techniek liet ons hierbij vaak in de steek. De aanvragen konden
digitaal worden ingediend, helaas was de internet applicatie niet berekend op de toestroom van de vele
aanvragen, met als gevolg dat deze keer op keer vast liep. Ook de formulieren om de aanvragen schriftelijk in
te kunnen dienen waren niet op tijd beschikbaar. Dit alles leidde tot frustratie en ergernis van velen.
Uiteindelijk hebben we voor zoveel mogelijk deelnemers een aanvraag in kunnen dienen, hetzij schriftelijk
hetzij digitaal, daarnaast heeft een aantal deelnemers zelf de aanvraag in kunnen dienen.

Resultaat tellingen weidevogels 2004 tot en met 2009

Scholekster
Kievit
Grutto
Tureluur
Slobeend
Veldleeuwerik
Graspieper
kuif/krakeend
Zomertaling
Watersnip
zwarte stern

2004

2005

2006

2007

2008

2009

109
965
428
77
8
2
4
5
1
2

141
1250
440
109
19
2
2
5
1

161
1251
489
117
21
2
1

146
1154
465
105
10

122
1155
521
106
27
1
1
6
6

137
986
483
114
18
1
2
5
3

1945

2
1751

1601

1969

resultaten 2004-2009 bonte weiderand
Meetvakken
1195
1214
0-2 indicatoren
342
359
3 en meer ind.
853
855

2042

1230
343
887

2
5

1887

1261
412
849

1298
338
860

1323
361
962

Streekproducten
In 2009 hebben de activiteiten voor de streekproducten helaas op een
relatief laag pitje gestaan. Dit had mede te maken met het feit dat het
bestuurslid dat met deze taak belast is, tussentijds is afgetreden.
Wat wel is doorgegaan is het internationale project soft agri, waar Den
Hâneker aan deelneemt. Dit project kan volledig worden betaald uit de
hiervoor ontvangen Leadergelden. Met het Soft Agri project wordt
gewerkt aan een internationaal netwerk in het kader van duurzame voedselproductie en consumptie, waarbij
alle schakels in de keten van producent tot en met consument betrokken zijn. Doelstelling is de bewustwording
voor duurzaamheid te vergroten.Het is inspirerend om met internationale organisaties op te trekken, die zich
met dezelfde thema's bezig houden als Den Hâneker. Door internationale ervaringen uit te wisselen, worden
veel nieuwe ideeën opgedaan die ook in onze streek kunnen worden toegepast. Meer informatie over het
project is te vinden op www.softagri.info.

Landbouw en Zorg
Stichting Den Hâneker landbouw en zorg
Vanaf 19 november 2008 is Stichting Den Hâneker Landbouw en Zorg een
feit. Daan Iken en ondergetekende (Nelie Slob) zijn de bestuurders van
de Stichting. Daarnaast is er een Raad van Toezicht, met als voorzitter de
heer J. Heykoop uit Oud-Alblas en twee leden, te weten mevrouw L. van
Ruiven uit Lingewaal en de heer W. van der Hoeven uit Gouda.
De Raad van Toezicht wordt in 2010 nog aangevuld met 2 leden, één
vertegenwoordiger vanuit de zorgboeren en één vertegenwoordiger vanuit de cliëntenraad.
Naast de Raad van Toezicht werd er in 2009 ook een Raad van Advies benoemd. Daarin hebben zowel
zorgboeren als andere betrokkenen zitting. De Raad van Advies bestaat uit zeven leden en adviseert de
bestuurders ten aanzien van het beleid.
Vanaf 15 mei 2009 is Annelieke Steenbergen bij ons werkzaam als zorgcoördinator . We zijn erg blij met haar
binnen de organisatie en waarderen haar enthousiasme en grote inzet.
Voor de financiële administratie is Riek Bartels als vrijwilligster bij ons werkzaam. Vanuit haar deskundigheid
(ze heeft gewerkt bij Alfa accountants ) is de financiële administratie in goede handen.
Ook heeft Marjan van Atten in 2009 tijdelijk voor ons gewerkt als vrijwilligster. Zij heeft een aantal
administratieve taken op zich genomen.
Helaas heeft Daan Iken aan het einde van het jaar besloten de organisatie te verlaten. Naast zijn functie bij
onze organisatie had hij nog vele andere functies. Daardoor had hij onvoldoende tijd voor zijn werkzaamheden
bij ons.
We vinden het ook fijn u te kunnen vertellen dat we in 2009 een PR groep hebben opgericht. Een aantal
enthousiaste zorgboerinnen en betrokkenen geeft vorm en inhoud aan de PR groep. Zo hebben ze
meegeholpen met de voorbereidingen van de fokveedag waar we als Stichting Den Hâneker Landbouw en Zorg
aanwezig waren. Het was een gezellige dag met veel belangstelling. Naast dit evenement is er op 19 juni op 4
aangesloten zorgboerderijen een open dag gehouden. De belangstelling was groot en we kunnen constateren
dat het met ongeveer 1000 bezoekers een zeer geslaagde dag was.
Begin 2009 waren er 15 zorgboerderijen bij ons aangesloten. In 2009 is dit aantal gegroeid tot 40.
Door een groei in het aantal zorgboerderijen kunnen we de cliënten een zorgboerderij aanbieden die bij
hem/haar past. Cliënten zoeken en vinden steeds vaker de weg naar de zorgboerderij. Het geeft zowel de

zorgboeren als ons veel voldoening als we zien dat de cliënt het naar zijn zin en baat heeft bij de dagbesteding
of de logeeropvang op de zorgboerderij.
We wilden graag meer bekendheid geven aan onze organisatie in Zuid-Holland. Daarom hebben we in 2009 bij
leader een projectplan ingediend: Groei impuls landbouw en zorg in het Groene Hart. Dit project is
goedgekeurd.
We hebben binnen het project een nieuw logo kunnen laten maken.
In het logo willen we de verbondenheid laten zien met Den Hâneker, maar ook de toegankelijkheid voor geheel
Zuid-Holland.
Vanuit het project hadden we ook de mogelijkheid een professionele website te laten bouwen.We zijn erg blij
dat deze mogelijkheid er was en sinds juli 2010 bestaat de website www.zorgboerenzuidholland.nl. Wij
nodigen u van harte uit een bezoekje te brengen aan de site.
Ook zijn er nieuwe folders gedrukt en hebben we een advertentie in de 5 edities van het Kontakt kunnen
plaatsen, evenals een aantal banners op internetsites.
In 2009 hebben we een aantal studiegroepbijeenkomsten gehouden voor de zorgboeren. Er zijn sprekers
uitgenodigd en diverse thema’s behandeld. We vinden het met elkaar belangrijk dat de kennis van de
zorgboeren en zorgboerinnen wordt vergroot.
In dit kader hebben we ook, in samenwerking met het Groenhorstcollege, de tweejarige opleiding tot
zorgboer/zorgondernemer kunnen aanbieden. Deze opleiding wordt gegeven op zorgboerderij Zon van
Gerechtigheid in Nieuw-Lekkerland. Een aantal deelnemers is al in 2008 gestart en in september 2009 is een
nieuwe groep van start gegaan. Op 21 juni 2010 was de feestelijke diploma-uitreiking in het Streekcentrum aan
de eerste drie geslaagden. We willen hen van harte feliciteren met dit behaalde resultaat.
Deze opleiding levert, naast andere activiteiten, een bijdrage aan de kwaliteit die we als organisatie en
aangesloten zorgboerderijen willen bieden.
We zijn op kantoor bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Zo kunne we vragen van cliënten
en hulpverleners beantwoorden en alle benodigde informatie geven over de organisatie en aangesloten
zorgboerderijen. We begeleiden iedere cliënt naar de zorgboerderij door middel van een kennismakingsbezoek,
intakegesprek, het opstellen van een begeleidingsplan en evaluatiegesprekken. Dit alles met het doel
kwalitatief goede zorg te bieden. Op 20 mei 2009 hebben we de AWBZ erkenning gekregen.
Graag willen we vanaf 1 januari 2010 zorg in natura bieden. Om dit te kunnen bieden doe je als organisatie mee
aan een aanbestedingsronde bij de zorgkantoren. Helaas hebben we geen zorg kunnen inkopen voor 2010
maar we hopen voor 2011 weer aan te besteden bij de zorgkantoren. De zorg die we bieden op de
zorgboerderijen wordt in 2009 betaald vanuit een persoonsgebonden budget of via een contract met een
instelling. Ook hebben we in 2009 een contract kunnen afsluiten met de regionaal sociale dienst om mensen
die langdurig werkloos zijn en ook een zorgvraag hebben te kunnen resocialiseren op de zorgboerderij.
Er is in 2009 met alle betrokkenen veel opgebouwd en er zijn veel plannen gerealiseerd en we hopen dit met
z’n allen in 2010 te kunnen voortzetten.
Ons motto is

Bij de zorgboer is elke dag buitengewoon!

