Ervaringen van
de fam. Koleve uit
Oud Alblas

”Welkom op de Boerderij”
Uniek lespakket voor ZML
Lespakketten over de boerderij zijn er heel
veel, maar speciaal voor ZML-leerlingen
was er niet één!! Dat is bijna voorbij. Het
lespakket “Welkom op de boerderij” is zo
goed als af. De werkgroep Educatie heeft
contacten gelegd met SBO De Cirkel in
Gorinchem en De Blijenburgschool in
Sliedrecht. Leerkrachten, ouders, agrariërs
hebben samengewerkt om de juiste informatie op een goed niveau weer te geven.
Door grafisch bedrijf DBsign zijn speciale
afbeeldingen ontwikkeld die zowel eenvoudig als natuurgetrouw zijn. Boer Arie
Aanen is een hele dag gevolgd en gefotografeerd in zijn werkzaamheden om zo een
duidelijk beeld te geven van de activiteiten
op een boerderij.
In het afgelopen jaren is 2 keer een pilot
gedraaid. De leskist met allerlei illustratieve voorwerpen is compleet, aan de leskaar-

ten en handleiding worden momenteel de
laatste hand gelegd. Heel bijzonder wordt
de speciale film voor ZML leerlingen over
de dieren en activiteiten op de boerderij.
De ontwikkeling van dit unieke project
is mede mogelijk gemaakt door financiële
steun van Stichting de Kaai, Stichting
Beheer CBTB fondsen, stichting
LaMoLi en De eerste klap van Rabobank
Sliedrecht-Graafstroom. In januari zal de
officiële lancering van dit unieke project
plaatsvinden.

Uitnodiging “Sne-avond”

Ook dit jaar willen we het nieuwe jaar
weer beginnen met een “Snert-avond”.
Deze keer nodigen we alle Hanekerleden
uit. De avond is bedoelt om elkaar te ontmoeten, nieuwjaar te wensen en ideeën uit

te wisselen. Dit allemaal onder het genot
van een kop erwtensoep aangevuld met
brood en spek.
Datum: donderdag 17 januari.Noteer deze
datum in uw agenda!
Plaats: kaasboerderij Kuiper, Heideweg
2, 3381 KH Giessenburg Om te weten
hoeveel soep we moeten koken, graag even
doorgeven met hoeveel personen u komt.
Mail dit aan info@denhaneker.nl of per
telefoon: 0184- 605300
De soep staat vanaf 19.30 uur klaar.

Nieuwe educatieseizoen
weer voor de deur
De basisscholen in de regio worden
begin januari weer benaderd om zich in
te schrijven voor excursies in het voorjaar.
Half maart gaan de werkgroepleden de
schoolklassen koppelen aan boerderijen

in de buurt waar de excursie
plaats kan vinden. Mocht u als veehouder
interesse hebben om een schoolklas te
ontvangen neem dan contact op met het
streekkantoor.

Colofon:
Den Hâneker
Wilgenweg 3
2964 AM Groot Ammers
t 0184 605300
e info@denhaneker.nl
www.denhaneker.nl
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Algemeen: De werkgroep energie is hard
aan het werk geweest om boer en burger samen te verbinden om stroom op te
wekken,maar op dit moment is het niet
mogelijk{lees rendabel} om je eigen stroom
op andermans dak op te wekken.
Dit heeft alles te maken met de
energiebelasting,die bedraagt 11,21 eurocent per kwh. De eerste 10000 kwh, waar
de meeste burgers mee te maken hebben
hoef je niet te betalen als je de panelen op
je eigen dak legt. Maar leg je ze op het dak
van de boer dan moet je ze wel betalen.
Conclusie: alleen rendabel op eigen dak
en het dak op het zuiden De werkgroep
onderzoekt of er andere manieren zijn om
JOUWDAK/MIJNDAK gestalte te
geven. De proef met 2 soorten panelen liep
1 jaar en is nu afgelopen, De verwachting
dat de lichtpanelen meer stroom zouden
opwekken dan de zonnepanelen is niet
uitgekomen. De zonnepanelen beginnen
eerder en stoppen ’s avonds later.

De lichtpanelen brengen meer stroom op
als de zon fel schijnt. De opbrengsten van
1 jaar maakte weinig verschil per soort.
Zonnepanelen produceerde 2025 kwh de
lichtpanelen 1975 kwh. Bij 100% benutting zouden beide 3000 kwh opbrengen
Voorlopige conclusies: De verwachting van
de lichtpanelen valt tegen. Het is belangrijk dat je dakvlak goed op het zuiden ligt
om de 85% opbrengst te halen die voor
Nederland staat. De panelen liggen hier
oost,oost,zuidoost. De opbrengst zal komend jaar ongeveer het zelfde zijn of 2013
moet heel zonnig zijn.
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Van de redactie:

Zomer
De zomer is inmiddels voorbij en
zelfs de herfst is al weer over.
Altijd een periode van het jaar om
de balans wat op te maken. Ook
binnen onze vereniging proberen we
dat te doen en als we dan terugkijken dan doen we dat met gepaste
trots. Want het project “even opladen” is inmiddels afgerond en heeft
onze streek een nieuw netwerk aan
palen en routes opgeleverd, een
prachtig resultaat.
We zijn in staat om de communicatie verder te ontwikkelen via onze
vernieuwde website en nieuwsbrief.
Het gezamenlijk optrekken richting
een nieuwe organisatie op het gebied van agrarisch natuurbeheer,
dichtbij door mensen uit ons gebied
ingericht en gerund. In dit proces
maken mensen van een bedreiging
een kans.
Deze mentaliteit treffen we aan door
heel onze vereniging heen.
Dus kunnen we wellicht stellen, dat
de vereniging in staat is winter in te
ruilen voor de zomer, het jaargetijde
waarin vruchten tot wasdom komen. Oftewel we zien veel kansen
binnen en buiten onze vereniging,
Een mooi begin van het nieuwe jaar!
Cees de Jong

Eindredactie:
Jan van Oostrum

Weer een nieuwsbrief. Daar zijn
wij natuurlijk blij mee en wij zijn er
ook trots op. Tevreden zijn wij nog
niet. Wij streven er naar, dat wij
meer spontaan kopij toegestuurd
zullen gaan krijgen. De planning is
dat wij de eerste uitgave van 2013
vooral zullen vullen met het jaarverslag.
Maar heeft u iets wat u wil delen met onze
leden, laat ons dat weten. Denk aan: ontwikkelingen in uw bedrijf, nieuwe plannen, wijzigingen van naam, bedrijf, enz. enz. Dit geldt
natuurlijk ook voor de website. Ondernemers
plattelands toerisme hebben natuurlijk hun
“eigen” plekje, maar bijzondere berichten
moeten natuurlijk een periode op de openingspagina staan ! Dus laat u horen. Wanneer het luxe probleem ontstaat, dat er teveel
komt, zal de redactie met u overleggen. Heeft
u misschien wel iets te vertellen, maar vindt
u het moeilijk dit op papier te zetten geef
dan een seintje naar de redactie en wij komen
graag even bij u praten.

Agrarisch
natuurbeheer
Voor de toekomst van het agrarisch natuurbeheer zijn het onzekere tijden. Samen met
de groep Benschop is er door Den Hâneker
hard gewerkt aan een plan om een voorzet
te geven aan de staatssecretaris over het “hoe
nu verder”. In een ontmoeting met de staatssecretaris is dit plan aangeboden door onze
voorzitter aan de staatssecretaris. Helaas is de
heer Verdaas kort daarna afgetreden. Hieronder een persbericht. Dit is verstuurd vóór dat
het aftreden van de heer Verdaas bekend werd.
Het zal duidelijk zijn dat dit de duidelijkheid
en de voortgang niet ten goede komt.

Persbericht

van Veelzijdig
Boerenland
Haarlem, 3 december 2012

Staatssecretaris Verdaas enthousiast over collectieve initiatieven
voor agrarisch natuurbeheer
In een eerste kennismaking met het agrarisch
natuurbeheer werd de nieuwe staatsecretaris
Verdaas rondgeleid in het werkgebied van de
agrarisch natuurbeheer-vereniging de Parmey
te Bodegraven.
Uit het gesprek met een aantal boeren kwam
duidelijk naar voren dat de staatssecretaris de
collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer belangrijk vindt. Naast een efficiëntere
organisatie levert dit ook effectiever beheer
op: het meest effectieve agrarisch
natuurbeheer op de juiste plek door goede
sturing vanuit het collectief. Zo lijkt het mogelijk om een pragmatische en robuuste aanpak uit te gaan werken waarbij ruimte is om
binnen het gebied de organisatie van het agrarisch natuurbeheer in samenspraak met boeren
en andere gebiedspartijen op te pakken.
Teunis Jacob Slob, de voorzitter van de koepel
Veelzijdig Boerenland, vond het een geslaagd
bezoek en was vooral blij met de open en
betrokken houding van de staatsecretaris ten
aanzien van de collectieve aanpak van het
agrarisch natuurbeheer.
Veelzijdig Boerenland en de agrarisch natuurbeheerverenigingen van West-Nederland
willen graag samen met het ministerie van
Economische zaken en de provincies deze
collectieve aanpak voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid uit werken.
Voor meer informatie: Veelzijdig Boerenland,
Richard Holkade 22, 2033 PZ Haarlem, tel.
023-5343255
Contactpersoon: Astrid Manhoudt www.veelzijdigboerenland.nl
Vervolg op pagina 2.
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Vervolg van pagina 1.
Vanuit de overheid kunt u over deze middag informatie vinden op
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/
ez/nieuws/2012/11/30/agrarisch-natuurbeheer-brug-tussenlandbouw- en-natuur.html
Veelzijdig Boerenland: Het Samenwerkingsverband van Verenigingen en
Stichtingen voor agrarisch natuur- en
landschapbeheer.

Ontwikkelgroep:
Afgelopen kwaaal is de ontwikkelgroep weer bij elkaar
geweest. Bijna alle afgevaardigden van de werkgroepen waren
aanwezig. Het ledenbeleid stond
deze bijeenkomst centraal.
Vanuit de ontwikkelgroep komt het verzoek in de toekomst onze leden wat meer
te bieden dan nu. Het idee om nieuwe
leden een all-inclusive arrangement aan te
bieden bij het Streekcentrum valt positief.
Het is dan de bedoeling dat men koffie met
wat lekkers krijgt en een rondleiding zodat de nieuwe leden op deze manier warm
gemaakt worden voor de streek. Ook zou
er een PowerPoint moeten zijn over Den
Hâneker. Er wordt geopperd dat vooral
nieuwe leden binnen gehaald kunnen
worden via de werkgroep Educatie. Het is
goed als er tijdens dergelijk scholen bezoek
ook flyers en evt. nieuwsbrieven zijn om
zo het werk van den Hâneker dichterbij de
mensen te brengen.
Om de al bestaande leden wat aan te bieden moet er een terugkerend jaarlijkse
activiteit plaatsvinden. Bijv. een ledendag.
Het is dan de bedoeling dat men de Waard
en de Vijfheerenlanden ingaat, zoals een
bezoek bij de boer als de koeien de wei in
gaan (koeiendansen), een onderwerp met
betrekking tot de weidevogels, of een wandeling door de uiterwaarden. Eventueel
kunnen de verschillende activiteiten van de
werkgroepen aan elkaar gekoppeld worden.
Dit idee gaat door het bestuur verder uitgewerkt worden.

Ruimte voor de Lek

Rijkswaterstaat is bezig de gronden te verwerven. Daarbij wordt
eerst de grond verworven, die
daadwerkelijk op de schop moet.
Ook is RWS bezig met de aanbesteding van het project.
Vanuit Den Hâneker wordt nu gewerkt aan
het beheersplan. Max van Zevenbergen is
hier druk mee bezig, samen met stagiaire
Anneloes Tukker.
Bepaalde belangrijke punten zijn nog
onduidelijk. Het gaat dan vooral om financiële punten. Hoe krijgt Den Hâneker
de grond in beheer, zijn er vergoedingen
voor de kosten tijdens de voorbereiding en

wat zijn de vergoedingen straks voor de
beheerders. Voor Den Hâneker komt de
vraag hoe zij dit gaat organiseren. Gaan wij
een stichting in het leven roepen, of is een
coöperatie misschien een beter organisatiemodel. In 2013 zullen heel wat knopen
moeten worden doorgehakt.

Kerstgroet
Den Hâneker wenst
iedereen prettige Kerstdagen en een gelukkig
2013.

De werkgroep Energie wil verder. Er is
grote belangstelling onder de leden om zelf
of samen energie op te wekken. De werkgroep wil nu met energiemaatschappijen in
overleg of er in de regio toch op één of andere (misschien wat stoutere)manier meer
zonne-energie opgewekt kan worden door
de boeren en burgers zelf zodat bewoners
uit de regio in ieder geval de mogelijkheid
krijgen stroom uit de Vijfheerenlanden
Alblasserwaard te gebruiken. Daartoe wil
de vereniging een coöperatie oprichten om
burgers en boeren goed te kunnen informeren in het oerwoud van vragen over zonnepanelen, besparingen en dergelijke. Die
aanvraag ligt nu naast de vraag MijnDakJouwDak ook opnieuw bij de provincie.
Ondertussen zoeken wij naast de bestaande
werkgroep mensen die met ons mee willen
werken aan het realiseren van die coöperatie.
MijnDakJouwDak is hopelijk een steeds
groter wordende groep inwoners en ondernemers uit de Vijfheerenlanden/Alblasserwaard die samen gaan voor het opwekken
van lokale duurzame energie en daarvoor
oplossingen willen ontwikkelen.

in Suhum en een kerk in de Alblasserwaard
of Vijfheerenlanden.
De indruk die ontstond is dat de mensen
in Ghana zeer open, vriendelijk en zorgzaam voor elkaar en hun gasten zijn. Erg
ondernemend en leergierig. En ondanks de
armoedige omstandigheden waarin ze leven,
gemiddeld inkomen in Ghana is circa € 3
per dag, zijn het trotse mensen. Je voelt de
dynamiek van de mensen en de maatschappij. Het is niet vreemd dat Ghana nu tot
de tien snelst groeiende economieën van de
wereld behoort.

Kringlooplandbouw

toe om in Nederland te zoeken naar financiers. Voor kleine boeren in Ghana is het
moeilijk om in eigen land geld te lenen bij
banken vanwege oogstrisico’s. Desondanks
zijn er nu 55 boeren die in die streek melkkoeien houden.
Naast de ontmoeting met boeren stond het
bezoek in het teken om de contacten tussen de Methodist school in Suhum met de
basisscholen De Bron te Molenaarsgraaf
en de Groen van Prinsterenschool te Oud
Alblas te verstevigen. Vorig jaar juni werd
In oktober was een vijfkoppige WAV-dele- Suhum voor het eerst bezocht. Nu werden
gatie een week lang in Ghana, West Afrika. antwoorden op vragen die kinderen van
de school uit Suhum aan de kinderen van
Kleine boeren, die sinds 2006 begonnen
de basisscholen uit Alblasserwaard stelden
zijn met melkvee, werden bezocht.
De melkveehouders rondom de stad Suhum, overhandigd. Nieuwe vragen, 33 verzoeken
waar de WAV delegatie op bezoek was, kre- om penvrienden/-vriendinnen en vele tekeningen kwamen mee terug.
gen dit jaar van de gemeenteraad een stuk
Ghanezen zijn vaak zeer gelovige mensen.
land van vijf hectare om niet in gebruik.
Of zoals een van onze gastheren zei: “Wij
Hier willen ze gezamenlijk een boerderij
stichten om er tien koeien te houden. Als ze Afrikanen kenden God al voordat Europeahet goed doen krijgen ze er nog vijf hectare nen met ‘hun’ God aankwamen“. Kerkdienen kunnen ze doorgroeien naar dertig koei- sten in Suhum worden op zijn Afrikaans
gehouden. Met veel zang en ingetogen dans.
en. Voor de investering van het eerste deel
van de gezamenlijke boerderij is een bedrag De WAV delegatie besprak mogelijkheden
van € 8000 nodig. De WAV delegatie zegde voor een relatie tussen een methodistenkerk

Ghana dichterbij

MijnDakJouwDak wacht op
een beslissing van de overheid
Met het project MijnDakJouwDak wilde
de werkgroep Energie van den Hâneker een
bijdrage leveren aan het opwekken van hernieuwbare energie in de eigen regio. Door
gezamenlijke investering in zonnepanelen
op de daken van de boerenschuren ontstaat
er een mogelijkheid van de productie en
consumptie van groene stroom voor zowel
de boer als de burger. De bereidheid onder
boeren en burgers voor om die investering
te doen is groot, maar …………… het

Den Hâneker gaat ondeussen gewoon verder

mag niet van de nationale overheid. Zelf
energie opwekken is gekoppeld aan een
eigen dak. Energie opwekken via het dak
van een ander (salderen op afstand) wordt
ontmoedigd omdat voor deze opgewekte
energie én de BTW én de energiebelasting
gewoon wordt doorberekend. Daarmee is
het voor niemand rendabel.
En dat is raar. Over een krop sla die je uit
de moestuin van de buurman mee naar huis
neemt hoef je toch ook geen belasting te
betalen?
Wij wachten dus als werkgroep op een
doorbraak in den Haag, waardoor deze
duurzame electriciteitsopwekking wel
mogelijk wordt.
Zonde van die onbenutte daken van scholen, sportgebouwen, appartementencomplexen en vooral voor onze streek zonde van
al die onbenutte schuren van agrariërs.
Wij zijn positief gestemd, dat dit nieuwe
kabinet voor een doorbraak zorgt.

Dit jaar zijn er drie bijeenkomsten bij
“WAV-boeren” geweest ter inspiratie op
een duurzaam landbouw terrein. Naar onze
beleving waren het drie totaal verschillende voorbeelden van duurzame landbouw.
Voor 2013 kiezen we ervoor om ons te gaan
verdiepen in de kringlooplandbouw, met
de stadslandbouw als specifieke vorm van
kringlooplandbouw. Kees en Frits, beide
melkveehouder, doen een voorstel voor
verdere actie/activiteiten tijdens de WAV
bijeenkomst op 7 januari. Het zou heel
prettig zijn als ook een burger met Frits en
Kees mee wil denken. Laat graag op korte
termijn weten als je mee wilt doen/denken!
Bijeenkomsten gepland voor
volgend jaar (om alvast te noteren!):
maandag 7 januari, donderdag 7 maart,
dinsdag 7 mei, maandag 1 juli, donderdag
12 september, maandag 4 november. Er
zullen overigens waarschijnlijk nog enkele
extra (specifieke) bijeenkomsten ingevoegd
kunnen worden.
Wilt u meer weten of melden over
de contacten met Ghana of de kringlooplandbouw? luce@casema.nl
of 06-25180881

Plattelandstoerisme en Streekproducten
Na een druk seizoen is het nu wat rustiger.
Het Even Opladen project is zo goed als
afgerond. Op de radio zijn de afgelopen tijd
reclame spotjes te horen van de Rabobank
waarin dit project wordt genoemd als voorbeeld van samenwerking.
Maar we staan niet stil en zijn bezig met
het uitwerken van nieuwe projecten. In de
volgende nieuwsbrief hoort u daar meer over.
De nieuwe brochure “Polderleven” 2013

is gereed. Nel Hakkesteegt heeft dit in
samenwerking met de VVV weer gerealiseerd. De brochure telt 8 pagina’s meer dan
de vorige editie. Dit jaar worden er 30.000
exemplaren van gedrukt.
Heeft u al op de geheel vernieuwde website
gekeken? Voor de ondernemers van Pt&S
is er een nieuw domeinnaam [ www.opstapindestreek.nl ]www.opstapindestreek.nl u
komt zo rechtstreeks op de pagina van de

ondernemers.
Er zijn dit seizoen weer nieuwe ondernemers lid van Pt&S geworden, dit netwerk
van samenwerkende ondernemers wordt
steeds belangrijker.Daarom met elkaar:
Samen Sterk voor de Streek!
We gebruiken facebook en twitter, dus
wordt vriend van ons op facebook en volg
den Hâneker op twitter.
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