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Agrariërs zullen met behulp van 
vrijwilligers. vogels, libellen/vlin-
ders en planten gaan monitoren

Mijn naam is Valentijn van der Wielen. Ik ben 
een 4de jaars student van de opleiding Landscape 
Envirement and Management van Hogeschool 
INHolland te Delft. In mijn vrije tijd ben ik 
veel in de natuur bezig met: hovenierswerk, vo-
gels spotten, natuurbeheer en vissen. In opdracht 
van de agrarische natuur en landschapsvereni-
ging Den Hâneker, ben ik bezig met het opzet-
ten van een monitoring. 
De biodiversiteit zal gemeten worden aan de 
hand van libellen/dagvlinders, vogels en planten. 
Voor elke soort zullen er jaarlijks 3 à 4 metingen 
verricht worden. Dit jaar is het de bedoeling om 
een 0-meting te verrichten. Over vijf jaar worden 
de resultaten geëvalueerd. Het uiteindelijke on-
derzoek duurt 10 jaar. De eerste metingen staan 
voor dit jaar gepland in de maand mei.
De laatste tijd zijn de (natuur)boeren in Neder-
land vaak negatief in het nieuws. Over het feit 
dat mede door hun werkzaamheden de biodiver-

Van de voorzitter:

Passie
Passie is een woord waar ik vaak 
aan moet denken als ik mij in en om 
onze vereniging begeef.
Je komt het tegen als je met de 
werkgroepen spreekt, bij educatie 
gaat hij richting de leerlingen, bij 
agrarisch natuurbeheer gaat hij 
richting dier en gebied. Ook op het 
gebied van recreatie en toerisme 
vind je een trots en een passie over 
het schoon van ons gebied, wat 
men wil delen met de recreanten.

Landbouw en zorg is zonder pas-
sie niet te doen, en de WAV is 
louter opgebouwd uit mensen met 
passie,die , naar mijn mening door 
hun passie bijna twintig jaar geleden 
onze vereniging hebben aange-
stoken met hun bevlogenheid, en 
clubs als Blauwzaam ook met die 
zelfde vlam hebben ontstoken met 
die wetenschap moeten we denk 
ik, in het jaar waar we ons 20 jarig 
lustrum vieren, terugkijken naar die 
groep mensen die in 1994 door hun 
passie een veenbrand aangestoken 
hebben die vandaag de dag nog 
heel zichtbaar is.

Veel leesplezier 

Cees de Jong 
voorzitter

siteit daalt. In de media komen we zinnen tegen 
als: “Boeren geven weidevogels geen kans” en 
“ De Flora in het polderlandschap wordt door 
maaien en bemesting steeds meer monotoon”.  
De boeren in de Alblasserwaard en Vijfheeren-
landen willen weten of dit in hun gebied ook het 
geval is. Zij zien dit namelijk niet zo en vinden 
dat er de laatste jaren juist verbeteringen zijn 
geboekt.
Het onderzoek zal inzicht geven in de werkelijke 
staat van het gebied. Omdat het onderzoek 10 
jaar duurt, kan er gekeken worden of de biodi-
versiteit toeneemt of afneemt. Vanuit dit onder-
zoek kunnen de oorzaken van de toe- of afname 
van de biodiversiteit worden 

Om te beginnen een droevig bericht. Onze me-
deredacteur Peet Tuijtel is overleden. Via de mail 
hebben wij al een groot aantal leden kunnen 
informeren. Hij was al lange tijd vrijwilliger van 
Den Hâneker. Sinds een jaar of 4 heb ik met hem 
mogen werken. Samen met zijn vaste begeleider 
Jan Dokters van Leeuwen kwam hij iedere maan-
dagmorgen helpen. Alle aanwezige boeken, do-
cumenten en andere papieren stukken hebben zij 
gecatalogiseerd. Een enorme klus !! Het overzicht 
is op kantoor te verkrijgen. Daarna zijn zij be-
gonnen met het digitaliseren van alle aanwezige 
dia’s.  Als mederedacteur hielp hij mee artikelen 
binnen te halen en zocht hij naar de juiste beel-
den. Hij was een erg plezierige medewerker. On-
danks al zijn beperkingen was hij altijd positief 

gestemd en vond hij het jammer wanneer hij om 
een of andere reden niet kon komen.  Dirk Pieter 
Tuijtel, overleden 21 maart 2014. Wij missen 
hem en wensen zijn familie kracht en troost toe.

Het is op kantoor een komen en gaan van studen-
ten. Op dit moment zijn Erik de Wit en Valen-
tijn van der Wielen bij ons actief. Zij presenteren 
zichzelf en hun project in deze nieuwsbrief. 
Verder kunt u lezen over de Streekparade, het 
energiecafé en de ledenactiviteiten. De volgende 
nieuwsbrief verschijnt in september. Verhalen, 
foto’s, presentaties , graag nodigen wij u uit een 
bijdrage te leveren !! Wij wensen u weer veel 
leesplezier
JvO

Van de redactie:

Op vrijdag 9 mei hee�  Europarle-
mentariër Esther de Lange (CDA) 
een werkbezoek aan Hâneker 
lid de Ponthoeve in Vianen ge-
bracht. De lijsttrekker van het 
CDA was op campagne voor de 
Europese Verkiezingen op 22 
mei a.s.

Esther de Lange kreeg uitleg over de Pont-
hoeve en onze vereniging. De voormalige 
melkveehouderij van Gert en Nonnie Baars 
wordt dit jaar omgebouwd tot een Pannen-
koekenboerderij, gesitueerd op de eerste 
verdieping van het gebouw. Het restaurant 
krijgt plaats voor ruim honderd gasten. 
De gasten hebben vanuit het restaurant 
zicht op de stal met jongvee. Verder wordt 
er een dakterras gerealiseerd, waar men 
een uitzicht heeft over de nieuwe natuur 
in de uiterwaarden van Vianen. Ria van 
Wijngaarden benadrukte dat platteland-
stoerisme zeer belangrijk is om de regio 
aantrekkelijk te houden en maken. Europa 
kan doormiddel van Leader projecten een 
goede bijdrage leveren.  

Vervolgens was er tijdens het werkbezoek 
aandacht voor het beheer van de nieuwe 
uiterwaarden bij Vianen. Het gebied zal 
na het project “Ruimte voor de Lek” be-
schikbaar komen. Het project is inmiddels 
in volle gang en zal eind 2015 worden 
afgerond. Den Hâneker is een serieuze 
gegadigde om het toekomstige beheer op 
zich te nemen. Hiervoor heeft Den Hâne-
ker een mooi plan gemaakt met nadruk 

op extensief graslandbeheer en begrazing. 
Den Hâneker voorzitter Cees de Jong en 
planarchitect Gert- Jan Kool gaven uitleg 
over het plan van de vereniging. Esther de 
Lange was positief over de ontwikkelingen 
en gaf aan dat dit gebied heel grondge-
bonden is en veel speci� eke kennis vraagt. 
Grote aanbestedingstrajecten zijn voor dit 
soort ontwikkelingen dan niet nodig, aldus 
de Europarlementariër. 

Het project MijnDakJouwDak van Den 
Hâneker is vorig jaar succesvol afgerond. 
De werkgroep Energie bundelt zijn krach-
ten in Energiecoöperatie “De Knotwilg”en 
organiseert in 2014 elke maand twee ener-
giecafé’s. Het programma hiervoor vindt u 
op www.energiewinkel.org 

Opzetten monitoring biodiversiteit

Werkbezoek Esther de Lange 

   Natuurcentrum
‘De SchaapskooiI’

Overboeicop 15, 4145 NN Schoonrewoerd

Streekcentrum 
‘Ooievaarsdorp Het Liesvelt’

Wilgenweg 3, 2964 AM Groot-Ammers

www.natuurcentrum.nl www.streekcentrum.nl

Vervolg project MijnDakJouwDak
Wij kunnen u ook helpen bij de organisatie 
van een energiecafé op locatie, in uw buurt, 
in uw straat of in uw vereniging . Neem daar-
voor contact op met info@energiewinkel.org
Als u zelf een onderwerp heeft dat u graag op 
een energiecafé wilt komen toelichten, geef 
dit dan door aan de programmacommissie.
 

Rolia Wiggelinkhuijsen
Hei-en Boeicopseweg 59, 4126RE Hei-
en Boeicop
t.  0345642530 m.0612036803
e. heikopperhof@gmail.com
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Nieuwsbrief Den Hâneker

Wij, de familie Zijderveld van 
Bezoekboerderij “Het Achter-
huis” in Leerdam, zitten dit jaar 
100 jaar op de boerderij aan het 
Hoogeind. Dit hebben wij gevierd 
met een Open Dag, deze dag 
waren er allerlei verschillende 
activiteiten te doen. 

Er zijn dan ook ruim 1000 bezoekers ge-
weest om mee te genieten. We hebben die 
dag ons bedrijf goed kunnen promoten, 
door te vertellen en te laten zien wat wij 
allemaal doen. Het ontvangen van men-
sen op de boerderij doen wij al jaren met 
veel plezier. Mensen kunnen hier terecht 
voor verschillende soorten feestjes zoals 
familie- en kinderfeestjes. Scholen maar 
ook allerlei verenigingen kunnen hier hun 
hart ophalen. De programma’s worden op 
maat aangeboden. Ook is ons bedrijf bijna 
geheel rolstoelvriendelijk, er zijn verschil-
lende voorzieningen voor de mindervalide 
bezoekers. Naast recreatie en educatie doen 
we op ons bedrijf ook veel aan agrarisch 
natuurbeheer. Weidevogelbeheer wordt 
hier hoog in het vaandel gedragen en daar-
naast hebben we ook o.a. een Plas-Dras, 

uitgestelde maaidatum, een kikkerpoel en 
mozaïek-beheer. Over het agrarisch natuur-
beheer vertellen we graag en dit kunnen 
we ook laten zien op onze boerderij. Op 
onze boerderij lopen ongeveer 40 melk-
koeien, die in de lente tot het najaar in de 
wei lopen. We hebben er een eigen stier bij 
die zorgt voor nageslacht. Naast de koeien 
en het bij behorende jongvee hebben wij 
ook nog andere dieren zoals o.a. pony’s, 
geiten, schapen, konijnen, pauwen, kippen, 
zwijntjes en nog veel meer. Het lijkt wel 
op een kinderboerderij! Zoals u leest genie-
ten jong en oud van deze boerderij. Wilt u 
dat ook een keer doen ?. Bel of mail gerust 
naar ons. Wilt u een mooi compleet beeld 
krijgen ? Kijk dan eens op onze website: 
www.bezoekboerderij.nl

Zonnepanelen
Tot welke leeftijd is het zinvol om zonnepane-
len aan te schaffen ? Misschien heeft u zich dat 
wel eens afgevraagd. Misschien heeft u zelfs het 
besluit genomen, dat u er te oud voor bent. De 
investering terugverdienen lukt toch niet meer. 
Voor al die mensen een mooi verhaal: Enige 
tijd geleden had een mijnheer de voicemail 
ingesproken van Den Hâneker. Of wij terug 
wilden bellen. Hij overwoog de aanschaf van 
zonnepanelen. Omdat ik er weinig verstand 
van heb en de panelen zelf niet lever heb ik het 
bericht doorgestuurd naar Marien Harrewijn 
van Groenwaarts. Marien beloofde contact op 
te nemen. Een paar dagen later kreeg ik een be-
richt van Marien. Hij was bij die mijnheer op 
bezoek geweest. Deze mijnheer bleek 101 jaar 
oud te zijn. Hield zelf de tuin nog bij en be-
stelde 10 zonnepanelen.................... Mijnheer 
Dijkema blijft ons verbazen !!  JvO

Alblasserpoo� 
In april is de coöperatie Alblasserpoort 
opgericht. De coöperatie spant zich in om 
het gebied aantrekkelijker te maken voor 
toeristen. In samenwerking met de Ster-
renwacht is een wandelroute ingericht. 
Tijdens het lopen van deze route krijgt de 
wandelaar veel informatie over ons zon-
nestelsel. Met een afstand van elkaar, dat 
relateert aan de onderlinge afstand van 
planeten in het heelal zijn kunstwerken 
geplaatst. Tijdens de graafwerkzaamheden 
voor de Gasunie zijn oude veeneiken opge-
graven. In overleg met de archeologische 
vereniging hebben er een aantal een bijzon-
dere plek gekregen. Samen met de NVWA 
heeft Den Hâneker een plan ingediend 
voor een natuurwandeling. Zo zijn er nog 
een aantal projecten in voorbereiding en/of 
in uitvoering.

Zaterdag 3 mei is voor de twee-
de keer de Streekparade gehou-
den. Vorig jaar was de Streek-
parade begin juni en toen was 
het nog erg koud. Nu hadden wij 
echt een prachtige dag !! 

Er waren veel bezoekers en deze bezoekers 
bleven ook heel lang, want er was veel te 
beleven en op het hele terrein waren er 
activiteiten. Voor de kinderen was er een 
ponywagen, slootwateronderzoek, een cir-
cuswagen met allerlei activiteiten en o.a. 
broodbakken. Als centrum van zonnepane-
len werd er veel voorlichting gegeven over 
zonnepanelen, isolatie, daktuinen enz. De 
gezamenlijke musea waren vertegenwoor-
digd. Ook creatief kon men zich uitleven: 
wilgentenen vlechten, weven, poppen 
maken, schilderen, mozaïeken maken en 
beeldhouwen. Op verschillende plekken 
op het terrein werden demonstraties ge-
geven. Vooral de demonstraties met kooi-
kerhondjes trokken veel belangstelling. 
Het Streekcentrum heeft ook veel “eigen” 
activiteiten: de bijenstal, de watertentoon-
stelling “Hoe houden wij het droog”, de 
tentoonstelling van Boerderij en Erf, het 
kooikerhuisje met de eendenkooi en vogel-
plas en het griendwerkershuisje. Leuk was 

ook, dat in deze periode er veel ooievaars 
op het nest zijn.
Verschillende leden van onze vereniging 
presenteerden zich op deze parade: de 
beide wijnboeren uit Goudriaan hadden 
een prachtige stand, waar wijn geproefd 
kon worden, IJsboerderij Den Boer was 
aanwezig en de vertegenwoordigers van de  
Forellenvisvijver uit Meerkerk.
De Streekparade in het voorjaar en het 

Oogstfeest in het najaar beginnen zo een 
vaste plaats te krijgen in onze activitei-
tenkalender en steeds meer mensen weten 
deze activiteiten te vinden en te waarderen.
Graag geven wij u in overweging om u de 
volgende keer ook te presenteren en/of de 
oogstmarkt op 12 oktober te bezoeken. 
Informatie kunt u opvragen via info@
denhaneker.nl  
JvO

Donderdagavond 15 mei hebben wij een 
natuurwandeling gehouden in het Zou-
wengebied. Het was een schitterende 
avond. O.l.v. Gijsbert Pellikaan hebben 
wij een � inke wandeling gemaakt. Hij 
heeft ons veel verteld over de historie van 
het landschap. M.b.v. de telescoop hebben 
wij o.a. de koekoek, de zwarte stern en de 
groenling goed in beeld gehad.
Voor de nieuwe ledenactiviteit:
Op zaterdag 21 juni zijn wij hartelijk 
welkom op boerderij “Het Noorderlicht”.
Wat betreft bouw is het een heel bijzon-
dere boerderij. Het erf is heel natuurlijk 
ingericht. De veestapel is van het ras blaar-
kop en er is een moderne kaasmakerij. De 
deuren staan voor ons open van 10.00 tot 
16.00 uur. Leden van Den Hâneker krijgen 
op vertoon van deze nieuwsbrief één euro 
korting op hun aankopen.

Onderzoek naar 
mogelijkheden van 
waterrecreatie

Ik ben Erik de 
Wit. Ik woon 
in Goudriaan en 
ben 22 jaar oud. 
Op dit moment 
ben ik aan het 
afstuderen voor 
de opleiding 
Hoger Toeris-
tisch & Recre-
atief onderwijs 
bij INHolland 
Rotterdam. Ik 
doe mijn afstudeerstage bij Den Hâneker. 
Hiervoor help ik mee bij de ontwikkeling 
van de kanoroutes in de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden. Ook heb ik hen gehol-
pen bij de Streekparade en op de Voorjaars-
beurs. Daarnaast heb ik voor mijn eigen 
opdracht interviews afgenomen bij toeristi-
sche ondernemers in dit gebied. In de toe-
komst zou ik graag bij een grote tourope-
rator, zoals Arke, willen werken, of bij een 
bungalowketen zoals Landal Greenparks. 
Maar op dit moment maak ik eerst met alle 
plezier mijn opdracht en help ik mee met 
het kanoproject voor Den Hâneker!

Jubileum
Belangrijk om vast is uw agenda te 
noteren !! Aan het eind van dit jaar 
hoopt Den Hâneker haar 4de lustrum 
te vieren. Inmiddels is een jubileum-
commissie bezig met de voorbereiding. 
Het hoogtepunt van de activiteiten zal 
plaatsvinden op 28 november. Nadere 
informatie volgt ! Ook de 4de nieuws-
brief van dit jaar zal in het teken staan 
van het 20 jarig bestaan. Heeft u/jij  
ideeën voor een feest en/of de nieuws-
brief , laat dit dan weten. Met elkaar 
gaan wij er iets moois van maken. 
JvO

Bedrijf in Beeld

Ledenactiviteit

Streekparade
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