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Den Hâneker jaarverslag 2010    

Vooraf: Op weg naar een nieuw elan  !! 

Geachte lezer, 

2010 was voor onze vereniging, net na de viering van ons 15 jarig jubileum, enerzijds een rustig, maar 

anderzijds een bijzonder jaar.  

Bestuur en leden stelden vast dat Den Hâneker een zeer gewaardeerde plek heeft in onze regio, wij 

trots zijn op wat we met elkaar hebben bereikt, maar om goed in te kunnen spelen op de toekomst, 

op zoek moest naar nieuw elan.  

De werkgroepen waren wederom actief met de uitvoering van hun plannen en het borrelde volop 

van de nieuwe ideeën, zowel voor de lopende zaken als naar de toekomst toe. 

Het bestuur heeft veelvuldig vergaderd en, naast het normale bestuurswerk,  zich intensief bezig 

gehouden met de vraag wat er moet gebeuren om Den Hâneker het gewenste elan te kunnen laten 

behouden. Dit resulteerde bijv. in het inzicht dat de financiële administratie aanpassing behoefde, er 

gesnoeid moest worden in uitgaven en dat veel reeds beëindigde  projecten nog moesten worden 

afgerond, maar ook dat de focus moest worden verlegd van beheren naar vernieuwen en dat we 

daar nog niet klaar voor waren.  

In de loop van 2010 hebben, door verschillende omstandigheden, meerdere bestuurswisselingen 

plaatsgevonden en het medewerkersbestand moest worden teruggebracht. 

Het was goed dat we ook konden vaststellen dat er veel is dat we mogen koesteren, dat we met 

elkaar de bereid hebben te willen leren van onze fouten en vooruit willen kijken, maar vooral dat wij 

een vereniging zijn met heel veel betrokken leden die er met elkaar de schouders onder zetten ! 

.Terugkijkend stel ik vast dat wij er met elkaar in  geslaagd zijn  energie, kennis en krachten te 

bundelen  en gezamenlijk de aanzet hebben gegeven voor een Den Hâneker met nieuw elan.  

 

SAMEN STERK 

Kobie van Maarseveen, voorzitter a.i. 
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Den Hâneker 

De agrarische natuur- en 

landschapsvereniging Den Hâneker 

is in 1994 opgericht als een 

organisatie voor het ontwikkelen 

van het veenweidegebied 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

De organisatie werd gestart door 

betrokken agrariërs die samen met 

burgers uit de streek zich inzetten 

voor het behoud en de verbetering 

van natuurwaarden en het 

aantrekkelijker maken van het 

landschap. 

Het is belangrijk om dit uit te 

dragen naar boeren en burgers in 

én buiten de streek. Samenwerking 

met andere organisaties en 

verenigingen vinden zij nuttig en 

effectief. Het product van die 

gezamenlijke inspanning in de 

Alblasserwaard- Vijfheerenlanden is 

rust, ruimte, natuurontwikkeling en 

meer diversiteit in de flora en fauna.

 

Hâneker is de streeknaam voor een mannetjes grutto 

 

 

 

Missie 

Den Haneker is een Agrarische Natuur en 

Landschapsvereniging van boeren en burgers die zich in 

zet om de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden zodanig te 

beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid 

behoudt, nu en in de toekomst. 

Visie 

Den Hâneker wil bereiken dat wonen, werken en 

recreëren in synergie plaatsvinden, met respect voor 

elkaars (duurzame) belangen 

Strategie 
Den Hâneker bereikt dit door interne en externe kennis en 
krachten te bundelen en op vernieuwende wijze keer op 
keer een breed draagvlak te creëren van mensen en 
middelen om gezamenlijk de gestelde doelen te bereiken. 
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Organisatie 

Bestuur: 

Per 31 dec. 2010 bestond het bestuur uit de volgende personen:  

Voorzitter a.i.   Kobie van Maarseveen 

2de voorzitter   Jonette Korevaar 

Secretaris   Jan van Oostrum 

Penningmeester  André van der Ham 

Herman van de Water  

Ria van Wijngaarden  

Klaas Damsteegt   

Floor Kool    

 

Van de penningmeester  

Na grote verliezen in de afgelopen jaren zijn de kosten van de vereniging op een structureel lager 

niveau gekomen.  De begroting 2011 sluit met een beheersbaar tekort maar is realistisch opgesteld. 

De afwikkeling van de oude subsidieregeling van agrarisch natuurbeheer heeft eenmalig een sterk 

positief effect op het eindresultaat 2009 en de actuele financiële positie.  

 De rechten en verplichtingen zijn helder. De administratie is op orde. De financiële positie is goed. In 

de algemene ledenvergadering worden u de jaarcijfers van 2010 (2009) ter goedkeuring voorgelegd. 

De kascommissie doet u in de vergadering verslag van de boekencontrole.  

De financiële stukken zijn afzonderlijk  op de website te downloaden. 

Andre van der Ham 

Leden 

Per 1 januari bedroeg het ledenaantal: 850 

Medewerkers 

Op ons kantoor is Margriet de Jong werkzaam, zij richt zich met name op plattelandstoerisme. In 

2010 hebben we afscheid genomen van Mireille de Zeeuw en Marleen van der Lee. 

Leen Lock, Peet Tuijtel en Jan Docters van Leeuwen verrichten werkzaamheden op vrijwillige basis. 
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Organisatieschema Den Hâneker 
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Projecten 

Een korte opsomming van de projecten waar in 2010 aan gewerkt is. De betrokken 

aandachtsgebieden geven een nadere beschrijving van de projecten. 

 

Afgerond: 

soft agri 

(Streekproducten) Uitwisseling tussen diverse regio’s in Europa mbt. vermarkting van de streek en de 

producten 

 

Lopend: 

Lespakket “De Boerderij” 

(Educatie) Lespakket met lesmateriaal, film, leskist en excursie voor ZMLK scholen 

 

 

In voorbereiding: 
 

Even opladen:  

(Plattelandstoerisme) Netwerk van oplaadpalen voor elektrische fietsen samen met folderkasten en 

nieuwe routes. 

Dag van de regio:  

(Plattelandstoerisme) Promoten van de regio. 

Internationaal educatie netwerk:  

(Educatie) Uitwisselen ervaringen, dmv stages. 

 



 

6 

Plattelandstoerisme 

  

Binnen de 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 staat. 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  uit bouwen 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 houden. 

  

Werkgroep 
 

vergaderingen  

De zes werkgroepvergaderingen vonden plaats op 12 jan., 5 maart, 26 april, 15 juni, 7 sept., 2 nov. 

Samenstelling werkgroep. 

In de loop van dit jaar waren er geen veranderingen in de werkgroep Plattelandstoerisme.  
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Activiteiten 
Binnen het Plattelands Toerisme hebben afgelopen jaar de volgende activiteiten en bijeenkomsten 

plaats gevonden. 

 

Startbijeenkomst 
Op 23 maart was de officiële opening van het 

toeristische seizoen. Deze opening vond plaats in 

de Buitenschuur van Teunie Bieshaar in 

Ottoland. Gastspreker was de burgemeester van 

Giessenlanden Els Boot. Zij benadrukte nogmaals 

dat het behoud en de ontwikkeling van ons 

gebied in ons belang is. De avond werd goed 

bezocht. Het is goed om elkaar te ontmoeten en 

naar elkaar te luisteren.   

Midzomeravond  
Deze vond plaats op 22 juni op manege de 

Arinahoeve van Freek Bikker in Groot-Ammers. 

In samenwerking met ons bestuurslid Frans de 

Jong werd het een gezellige avond. De avond 

begon met de aankomst van een aantal 

bestuursleden op de Fun –steps van Frans. Deze 

konden later door alle aanwezigen geprobeerd 

worden, terwijl Freek een rondrit hield met de 

paardentram door Groot-Ammers. De heerlijke 

hapjes werden verzorgd door Viswinkel Bij de 

Molen.    

De afsluiting van het Toeristisch 

seizoen  
(vond plaats op 19 okt.) 

Doordat de voorzitter die dag verhinderd was, 

nam Margriet de honneurs waar. In haar 

welkomstwoord geeft zij een opsomming van de 

activiteiten die hebben plaatsgevonden en van 

dingen die nog hopen te komen. Daarna volgt 

een rondleiding op Mariënwaard in Beesd  en 

wordt de dag besloten met een lunch op de 

boerderij het Achterhuis van Jan en José 

Zijderveld in Leerdam. Het was een zeer 

geslaagde en gezellige dag met nuttige 

gesprekken. De opkomst was in vergelijking met 

voorgaande jaren wat laag. Als bestuur kom je zo 

meer aan de weet van wat er onder de leden 

leeft.  

Boerenkaasroute 
In samenwerking met het Groene Hart Kloppend 

Hart werden deze routes gerealiseerd. Er was 

veel vraag naar deze routes.  

Boerenkaasfietsvierdaagse 
In het kader hiervan werd ook deze 

fietsvierdaagse georganiseerd 

De brochure 
Ook dit jaar verscheen begin januari weer onze 

nieuwe brochure. Daar werden er 20.000 

exemplaren van gedrukt en deze zijn gratis. Een 

item dat veel inzet vraagt van ons bestuurslid 

Nel Hakkesteegt. Het resultaat mag ieder jaar 

weer gezien worden en vindt op allerlei beurzen 

gretig aftrek. Naar onze mening een uitstekend 

middel om onze streek onder de aandacht van 

een groter publiek te brengen.  

Fokveedag 
Onze stand wist aardig wat bezoekers te 

trekken. Zo’n vijftig personen deden mee aan de 

fotowedstrijd. De bedoeling was om te raden 

waar de afgebeelde bruggen stonden. Er was 

maar één deelnemer die de juiste oplossing had.  

Beurzen 
Om aan de recreatieve en toeristische 

mogelijkheden van de 

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden meer 

bekendheid te geven, namen we deel aan de 

Fiets- en wandelbeurs en de 50+ -beurs. Daar 

werd onze brochure aan menig belangstellende 

bezoeker uitgedeeld.  

Samenwerking 

Als werkgroep zijn er diverse platforms waar we 

mee samenwerken o.a. VVV Zuid Holland Zuid, 

het Groene Hart Kloppend Hart en gemeentes.      
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Landbouw & Zorg 

 

Hoe gaat het met landbouw en zorg, 

 

Het belangrijkste nieuws is dat Nelie Slob te kennen gegeven heeft per 1 januari j.l. de stichting Den 

Hâneker landbouw en zorg te verlaten. Nelie heeft er voor gekozen om meer tijd aan haar kinderen 

te besteden. We zijn haar zeer erkentelijk voor wat zij de afgelopen vier jaar voor landbouw en zorg 

heeft betekent. Een enthousiaste pionier die zorgboeren en cliënten op een bijzondere wijze met 

elkaar heeft verbonden. Daan Iken, voor een aantal van ons een goede bekende, gaat haar taken per 

1 januari 2011 overgenomen.  

De groei van landbouw en zorg gaat inmiddels gewoon door. Met een kleine dip in verband met de 

budgetstop van het persoonsgebonden budget. Inmiddels zijn er ruim 150 cliënten geholpen de 

afgelopen jaren en zijn er zo’n 40 zorgboeren actief en besteden we veel aandacht aan scholing en 

aan de kwaliteit. Zo 

is landbouw en zorg 

een sterk nummer 

binnen Den Hâneker 

en hebben we de 

ambitie om flink 

door te groeien de 

komende jaren. 
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Educatie 

Inleiding 
Sinds 1997 vinden er via Den Hâneker 

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 2010 
Het scholenproject met twee lespakketten is weer naar tevredenheid uitgevoerd. (zie cijfers). Het 

educatieve aanbod staat vermeld op www.denhaneker.nl en is natuurlijk via deze website te 

bestellen. Ook voor collega natuurverenigingen is het materiaal op deze manier beschikbaar. 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. Tenslotte zijn we de mogelijkheden voor een internationaal 

educatief uitwisselingsproject voor MBO studenten aan het  onderzoeken. 

 

Cijfers 
Deelnemers lesprogramma's 2010: 

• 464 leerlingen uit 20 groepen van 12 verschillende basisscholen 

• 10 agrariërs uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 

 

Werkgroepleden Educatie Den Hâneker in 2010 
Inge Aanen, Willeke Ambachtsheer, Gert Baars, Lies Bassa, Martin Booij, Jonette Korevaar, Arja 

Romeijn. 
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WAV 

De WAV (Werkgroep Duurzame Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard 

Vijfherenlanden) heeft met 2010 een historisch jaar afgesloten. 2010 is het eerste jaar waarin de 

WAV als werkgroep van Den Hâneker functioneerde 

De WAV koos voor Den Hâneker om twee redenen: ten eerste omdat we verwanten zijn en sowieso 

aansluiting met elkaar hebben (ooit werd Den Hâneker door de WAV opgericht) en ten tweede 

omdat de WAV zo een groter bereik hoopt te krijgen.  

Het model van de WAV, een discussie- actiegroep - denktank, leek een drempel geworden voor 

geïnteresseerden om zich aan te sluiten. Door te werken onder de ‘vleugels’ van Den Hâneker hoopt 

de WAV de lopende activiteiten zoals de wereldvoedseldagen in samenwerking met wereldwinkel 

OWS Graafstoom en COS voort te kunnen zetten én nieuwe activiteiten op te kunnen pakken. Het 

model dat nagestreefd wordt is een kleine actieve werkgroep en een bredere groep die meewerkt in 

(kortlopende) activiteiten. 

 

Het motto van de WAV is ‘mondiaal denken en lokaal handelen’. Dit motto is oud maar nog steeds 

actueel. De activiteiten die hierbij horen zijn uitwisseling en vorm geven aan eigen 

verantwoordelijkheid. Ook als werkgroep onder Den Hâneker staat die ambitie centraal.  

 

In het kader van het vorm geven aan de eigen verantwoordelijkheid was in februari in Groot Ammers 

een inleiding over voedselkwaliteit die als titel mee kreeg “meten = weten”. Peter van Hoof, de 

inleider, is een onderzoeker (tevens imker), die dagelijks metingen verricht om de kwaliteit van 

allerlei biologische producten, waaronder voedsel, vast te stellen. De gedachte is dat als je meet, je 

meer weet, vooral over de kwaliteit. Deze wetenschap neem je dan mee (of is zelfs bepalend) bij de 

voedselkeuze. Deze inleiding vraagt om een vervolg in de vorm van bijvoorbeeld een cursus. In 2010 

is dit echter nog niet gebeurd. 

 

In mei 2010 waren er twee inleiders tijdens een uitwisselingsactiviteit, de zogenaamde Ghana avond: 

Samuel Yaou Ofori, melkveehouder in Ghana (vijf maanden in Nederland voor een cursus) en 

Marloes van den Berg, die in 2009 voor Heifer onderzoek deed in de melkveesector in Zuid-Ghana. 

Samuel vertelde hoe hij, technisch opgeleid, ambities had om boer te zijn. Hij kwam, via familie, aan 

een stuk land, waar hij cassave en mais verbouwde en van bomen vruchten oogstte. Spoedig 

kwamen er een paar geiten en kippen bij. Later, via de ontwikkelingsorganisatie Heifer Ghana, ook 

nog een koe. Ondertussen heeft Samuel twee koeien en een stier in zijn zelfgebouwde stal. Het 

eerste vrouwelijke kalfje van de eerste koe is aan een ander gezin gegeven. Dat is geheel naar de 

filosofie van Heifer om ook anderen te helpen bij de start van een melkveehouderij. De stier is er 

omdat er een stierstation aan Samuels boerderij gekoppeld is. Marloes’ onderzoek ging over de 

effectiviteit van het Heifer melkveeproject in Ghana. Worden de mensen in Ghana er beter van? 
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De in mei gestarte uitwisseling met Samuel en Marloes is in de loop van 2010 op afstand (Samuel is 

terug naar Ghana) voortgezet en zal waarschijnlijk in 2011 verder verdiept worden. Deze uitwisseling 

is in samenwerking met de Bestuurlijke Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking van de gemeente 

Graafstroom. 

 

Begin oktober was er een bijzonder wereldvoedseldag activiteit: deelname aan de Fokveedag 

presentatie tezamen met de andere werkgroepen van Den Hâneker. Voor de WAV lag er een 

duidelijk accent op de nieuwe Ghana contacten: Marloes was op de Fokveedag om te verhalen en te 

verduidelijken. De Wereldwinkel was ook aan onze promotietafel gekoppeld. Na de Fokveedag was 

het vervolgens mogelijk om via Heifer een geit aan Ghana te doneren!  

 

Half november was er vervolgens een duurzame werklunch in Noordeloos, georganiseerd door de 

WAV in samenwerking met Piet Spruijtenburg (Business Consulting) en het COS. Er bleken bij Piet 

regelmatig vragen te zijn van ondernemers over duurzaam ondernemen en/of maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Tijdens de werklunch werd met een groep ondernemers uit de regio op 

speelse wijze dieper ingegaan op de vormen die duurzaam ondernemen kan krijgen. Doelstelling was 

vooral om elkaar te inspireren met duurzaam ondernemen bezig te zijn: klein beginnen en dan 

doorgroeien. In december werd tijdens een tweede bijeenkomst een structuur uitgedacht om het 

duurzaam ondernemen binnen een groeiende groep meedenkers en -doeners verder vorm te geven. 

De passie en overtuiging die bij de deelnemers naar voren kwam was opvallend!  

2010 werd 2011, het mondiale denken en lokale, duurzame handelen bleef.  
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Agrarisch Natuurbeheer: 

2010 stond in het teken van de afwerking San 

Agrarisch Natuurbeheer. In januari werden de 

laatste handtekeningen opgehaald van de 

vaststellingsverklaring. Immers zonder 

verklaring geen eindafrekening. Zonder al te 

veel problemen werden alle beschikkingen 

goedgekeurd en uitbetaald. De rechtstreekse 

uitbetaling aan de deelnemers vanuit Dienst 

Regelingen heeft plaatsgevonden tussen april 

en augustus. Naar aanleiding van deze 

uitbetaling kon de eindafrekening van Den 

Hâneker bepaald worden, en is geschied in 

november. Op 16 november in de Linde te 

Meerkerk hebben wij onze veldmedewerkers 

bedankt voor hun inzet. Zij ontvingen een 

toepasselijke attentie van glas. Ook hebben we op deze avond afscheid genomen van Nel Brouwer. 

Zij had eind 2008 al te kennen gegeven als er een nieuwe regeling komt in 2010 te gaan stoppen. Na 

16 jaar, waarin zij zich voornamelijk heeft bezig gehouden met Agrarisch Natuurbeheer, werd het tijd 

het stokje over te geven. 

SNL 2010 
Na het vele voorbereidingswerk in de herfst van 2009 is per 1 januari 2010 de SNL (Subsidieregeling 

Natuur & Landschap) van start gegaan. In de praktijk betekende dit grote veranderingen in de aanpak 

van met name het weidevogelbeheer. Werd het beheer voorheen met name gericht op bescherming 

van de nesten, nu wordt er hiernaast ook meer nadruk gelegd om de bescherming van de kuikens 

totdat deze vliegvlug zijn. De term kuikenland is geïntroduceerd. Dit houdt in dat de deelnemers 

naast de bescherming van de nesten, het legselbeheer, ook de kuikens bescherming moeten geven. 

Dit kan door het creëren van het zogenaamde kuikenland. Ruwweg 14% van de oppervlakte die 

meedoet aan het weidevogelbeheer zal moeten bestaan uit kuikenland. Dit om de jonge kuikens 

dekking te kunnen geven en ook voldoende voedsel aan te kunnen bieden. Kuikenland kan op 

verschillende manieren worden ingevuld. Dit kan bijvoorbeeld door percelen met een rustperiode 

aan te bieden. In deze rustperiode mogen de desbetreffende percelen niet worden bewerkt of 

beweid met vee. Ook perceelsranden kunnen meetellen als kuikenland, een breedte van minimaal 2 

meter mag dan niet gemaaid worden voor 1 juni zodat de kuikens hierin kunnen schuilen.  

Naast het kuikenland wat vast gelegd is in het Collectieve Weidevogel Beheerplan kan er gedurende 

het seizoen ook gebruik gemaakt worden van het zogenaamde last minute beheer. Wanneer er op 

een bepaald perceel veel nesten en/of ouders met kuikens aanwezig zijn kunnen deze extra 

bescherming krijgen door kuikenstroken aan te leggen. Deze strook van minimaal 6 meter breed mag 

pas twee weken later worden gemaaid. Ook is het in deze gevallen mogelijk om op percelen met een 

rustperiode deze rustperiode te verlengen.  
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Al met al een grote verandering voor de deelnemers. Geen uitbetaling meer op basis van het 

behaalde resultaat, de gevonden nesten, maar een vast bedrag per ha en extra maatregelen om de 

kuikens te beschermen. 

Voor de deelnemers ook zaak om dit alles in te passen in de bedrijfsvoering en bijvoorbeeld het 

ruwvoer wat is gewonnen van een perceel met een rustperiode, dit ruwvoer heeft voor het vee een 

lagere voederwaarde,  in de winterperiode weer in te passen in het rantsoen van het vee.  

Een aantal gebieden waren door de provincie niet begrensd  als weidevogelgebied zodat deze niet 

opgenomen konden worden in het Collectieve Weidevogel Beheerplan 2010. Met succes hebben wij 

bij de provincie kunnen bewerkstelligen dat deze gebieden alsnog begrensd zijn als 

weidevogelgebied zodat deze alsnog opgenomen kunnen worden in het Collectieve Weidevogel 

Beheerplan van 2011. Daarnaast zijn ook een aantal nieuwe deelnemers opgenomen in het nieuwe 

plan voor 2011.  

Het Collectieve Weidevogel Beheerplan 2011 omvat bijna 5000 ha in het Zuid-Hollandse deel van het 

gebied en nog eens ruim 225 ha in het Utrechtse deel (gemeente Vianen). 

Het Collectieve Weidevogel Beheerplan wordt jaarlijks opgesteld door de Stichting 

Gebiedscoördinatie SNL Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Dit plan zal ook jaarlijks door de provincie 

moeten worden goedgekeurd en door Provinciale Staten moeten worden vastgesteld. Nieuwe 

deelnemers dienen zich tijdig, uiterlijk 1 oktober maar liefst nog voor aanvang van het broedseizoen, 

te melden. Indien zij voldoen aan de instapeis, minimaal 50 broedparen per 100 ha, waarvan 10 

grutto’s, en er voldoende budget voorhanden is kunnen zij worden opgenomen in het Collectieve 

Weidevogel Beheerplan van het daaropvolgende jaar.  

Over de resultaten zijn nog geen harde conclusies te trekken. In de eerste plaats zijn er in vergelijking 

met de voorgaande jaren een aantal deelnemers afgevallen omdat deze niet voldeden aan de 

instapeis waardoor het gemiddelde resultaat van de overblijvende deelnemers beter zal zijn. 

Daarnaast zal om het nieuwe systeem werkelijk op z’n waarde te kunnen beoordelen ook het 

overlevingspercentage van de kuikens moeten worden geregistreerd, hiervoor is nog geen goede 

methode voorhanden.  

De eerste indruk van het afgelopen jaar is dat er in het nieuwe systeem goede resultaten worden 

geboekt, mede geholpen door de relatief gunstige weersomstandigheden voor de weidevogels.  

Bij het botanische beheer, in de meeste gevallen botanische weiderand, zijn de veranderingen 

minder groot. Maar ook hier geen uitbetaling meer op basis van behaalde resultaten maar een 

verplichting om een bepaald beheer te voeren. Dus niet meer de verplichting om de verschillende 

“plantjes” op te zoeken en te herkennen, maar door het nemen van beheersmaatregelen het 

beoogde resultaat trachten te behalen.  

Foerageergebieden overwinterende ganzen 
De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bevatten in totaal bijna 2000 ha waarop in de winterperiode, 

van 1 oktober tot 1 april, de overwinterende ganzen gastvrij worden ontvangen en zich tegoed 

kunnen doen aan het gras wat dan nog op de percelen aanwezig is. De deelnemers ontvangen 

hiervoor een vaste vergoeding, daarnaast wordt ook de schade automatisch getaxeerd en indien er 
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schade wordt geconstateerd wordt deze ook uitgekeerd. Een werkwijze die in de praktijk zowel voor 

de deelnemers als de overwinterende ganzen beter werkt dan het oude systeem waarbij de ganzen 

verjaagd moeten worden alvorens in aanmerking te kunnen komen voor schadevergoeding.  

De aanpak van de problematiek van de overzomerende ganzen is een kwestie van de lange adem. Al 

in 2005 zijn er afspraken met de overheid gemaakt om enerzijds te komen tot een beleid waarin de 

overwinterende ganzen kunnen foerageren in de foerageergebieden en anderzijds de overlast die de 

overzomerende ganzen veroorzaken aangepakt wordt. Eindelijk is in de herfst van 2010 door de 

provincie het faunabeheerplan voor de overzomerende ganzen vastgesteld. In dit faunabeheerplan is 

omschreven wat de beoogde omvang is van de populatie, rekening houdend met diverse in de wet 

genoemde belangen (zoals landbouw, volksgezondheid, flora en fauna, veiligheid luchtverkeer). 

Verder is omschreven welke maatregelen genomen kunnen worden om de populatie effectief te 

beperken om tot de gewenste omvang te komen.  

Het faunabeheerplan is per regio verder uitgewerkt, er is ook een plan voor de Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de WBE’s, natuurbeherende 

organisaties, LTO-Noord en Den Hâneker heeft hier input voor gegeven.  

Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer 
Hoewel de werkgroep zich nog steeds de SAN-werkgroep noemt zijn de onderwerpen waar de 

werkgroep zich mee bezig houdt veel breder. In 2010 is de financiële afwikkeling van de SAN 

afgerond. Verder worden de zaken betreffende de SNL in de werkgroep besproken.  

De werkgroep onderhoudt ook contacten met diverse overheden, met name de provincies en het 

waterschap. Zo is er in 2010 overleg geweest met de provincie Zuid-Holland en het waterschap 

Rivierenland over de mogelijkheid om projecten op te starten ten aanzien van de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers en baggeren om de waterkwaliteit te verbeteren. Helaas heeft dit niet 

geleid tot het opstarten van een project.  

De werkgroep is ook vertegenwoordigd in het overleg van het waterschap Rivierenland met de 

agrarische natuurverenigingen.  

Een ander belangrijk speerpunt in 2010 was het particulier natuurbeheer. In samenwerking met 

Veelzijdig Boerenland is er een plan ontwikkeld om in de uiterwaarden bij Vianen het natuurbeheer 

samen met de gebruikers van de gronden in eigen beheer uit te voeren. Een ambitieus plan wat nog 

verder doorontwikkeld zal moeten worden, maar waarmee we een serieuze gesprekspartner zijn van 

de provincie Utrecht. In de loop van 2011 zal er meer duidelijkheid komen of dit plan ook 

daadwerkelijk door ons uitgevoerd kan worden.  

De werkgroep zet ook in op het beleid van de provincies en gemeenten. Zo is er een zienswijze 

ingediend bij de provincie Zuid-Holland ten aanzien van de Concept-Agenda Landbouw en bij de 

gemeenten Vianen ten aanzien van het bestemmingsplan buitengebied. 

De werkgroep is ook vertegenwoordigd in zowel het clusteroverleg Utrecht als het clusteroverleg 

Zuid-Holland van Veelzijdig Boerenland. Ook via deze weg worden de ontwikkelingen dus 

nauwlettend gevolgd. 
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Ruimte voor de Lek 

  

Heel vroeg in het bestaan van Den Hâneker stond  particulier natuurbeheer hoog in het vaandel  en 

waar mogelijk zelfs als terreinbeheerder op te treden. Zal deze wens nu eindelijk in vervulling gaan? 

Al een paar jaar hebben we in clusteroverleg van de agrarische natuurverenigingen in  de provincie 

Utrecht aan  de desbetreffende gedeputeerde te kennen gegeven in de uiterwaarden bij Vianen (van 

A2 tot stuw ) als coördinator particulier natuurbeheer en terreinbeheerder op te treden. In de 

uiterwaarden zal ruimte voor de rivier gecreëerd worden in opdracht van de overheid na de hoge 

waterstanden van 1995. Tegelijk zal er dan natuurontwikkeling plaatsvinden. 

In de herfst van  2009 zijn er mensen gevraagd voor  een klankbordgroep. Den Hâneker neemt 

contact op met eigenaren en maakt houtskool schets met geïnteresseerden, met als leidraad:  

Een natuurlijk cultuurhistorisch landschap met een mozaïek van hooi- en weiland en enkele 

graanakkers. Hoge natuur waarde met weinig inrichtingskosten mogelijk gemaakt  door zandige 

bodem. Die van nature al voedselarm is en reeds een andersoortige botanische samenstelling heeft.  

Deze nieuwe natuur zal door agrariërs worden beheerd en burgers  kunnen ervan genieten . 

Dit concept sprak aan, maar het idee dat een agrarisch natuurvereniging ook terreinbeheerder zou 

worden was nieuw. Die rol was eigenlijk aan het Utrechts Landschap toebedacht. 

Maar men was geïnteresseerd in onze visie en we mochten aanschuiven bij de overleggen op gebied 

van inrichting beheer en onderhoud.    

Diverse plannen komen langs, maar kunnen vanwege kwelgevaar niet worden uitgevoerd. 

De natuurdoelstelling die de provincie voor ogen had moet worden bijgesteld. Aan drie leden uit de 

klankbord groep vanuit het  Vianens gedeelte wordt gevraagd een visie te geven over de mogelijke 

inrichting van het gebied. Dick Kerkhof, Johan Neeven en Gert-Jan Kool halen de oorspronkelijk 

houtskool schets weer te voorschijn en hier wordt het uiteindelijke plan op gebaseerd. 

 

Binnenkort wordt besloten of men met Den Hâneker verder in zee (uiterwaarden) gaat, dan zal 

duidelijk worden of een lang gekoesterde wens in vervulling zal gaan en Den Hâneker ook 

terreinbeheerder zal worden. Wel moeten we dan nadenken hoe we dit organisatorisch gaan 

inpassen. In de zomer van 2011 komt het plan officieel in procedure. 
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Energiewerkgroep 

 

In de nieuwe gebiedsvisie die ontwikkeld werd door het Gebiedsplatform, en waaraan veel Hanekers 

meegewerkt hebben in de discussie,  is duidelijk geworden dat men er van overtuigd is dat er op het 

gebied van andere vormen van energie, en met name de duurzame, beter ontwikkeld moeten 

worden in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 

Biomassa en zonne-energie zijn vormen die kansrijk zijn in onze streek. 

Hierop instekend is er vanuit Den Haneker een nieuwe werkgroep opgericht. Om niet het risico te 

lopen teveel hooi op de vork te willen nemen is gekozen voor zonne- energie d.m.v. van 

zonnepanelen. 

De gedachte is om de panelen te plaatsen om de ruim voorhanden zijnde daken van de grote 

ligboxenstallen of loodsen. We gaan aan de burgers vragen om mee te investeren in die panelen en 

gezamenlijk de vruchten ervan te plukken. Dus productie en consumptie van  duurzame stroom in 

hetzelfde gebied. Een streekproduct dus. In den lande loopt een klein project van dezelfde strekking. 

We zijn erg nieuwsgierig naar die resultaten. 

Om boer en burger aan elkaar te verbinden zijn we aan het uitzoeken wat daarbij de beste 

organisatievorm is en welke rol Den Haneker daarin kan en gaat spelen.  

Tevens zijn we aan het kijken om we de investering rendabel kunnen krijgen zonder afhankelijk te 

zijn van overheidssubsidies. 

Helaas zijn we nog niet zover dat we al panelen aan het plaatsen zijn, maar dat heeft wel als voordeel 

dat de techniek wel steeds verder gaat en beter wordt. Ook zal de gangbare energie duurder worden, 

zodat het prijsverschil, dat nu nog te groot is, steeds kleiner zal worden. 

Kortom, toch nog een lange weg te gaan, maar we zijn ervan overtuigd dat het een kans van slagen 

heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 


