Bedrijf in beeld
Dat is dit keer:

‘De Heerlijkheid van Papendrecht’

Voor wie van het landleven wil
proeven, is een bezoek aan ‘De
Heerlijkheid van Papendrecht’ de
moeite waard.
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In de boomgaard worden op natuur- en
milieuvriendelijke wijze, met veel aandacht
voor smaak, fruitsoorten zoals appels, peren,
pruimen, kersen en aardbeien geteeld. Een
deel van de oogst wordt ambachtelijk verwerkt tot jam, sap en saus. Daarnaast worden
in eigen brouwerij, ‘Brouwerij de Heerlijkheid’ smaakvolle speciaalbieren gebrouwen.
Dit alles en nog veel meer wordt in de winkel,
‘Landwinkel de Fruitheerlijkheid’ verkocht..
Ook worden er kinderfeestjes, rondleidingen
en workshops georganiseerd en de mogelijkheid om te vergaderen is aanwezig.
In de ontvangstruimte kunt u er onder het
genot van een kopje koffie of thee ook gewoon even rustig genieten van het prachtige
uitzicht over de boomgaard. En bij mooi
weer kunt u heerlijk plaatsnemen op het terras tussen de fruitbomen.
Vergeet de beestenboel niet. Zij willen graag
wat aandacht. En kinderen die meer willen

Ledenactiviteit:

snertavond

Van de voorzitter:

Feest
Feest dat was het afgelopen
weken voor onze vereniging.
Met als hoogtepunt natuurlijk de
honderden aanwezige kinderen
tijdens de kindermusical van
Fien&Teun op woensdagmiddag
26 november.

leren over het omgaan met de paarden kunnen terecht bij Ponyplus.

nen komen over de bijen en andere nuttige
insecten (in het fruit)

Komend jaar wordt er midden in de boomgaard een bijenstal met educatieruimte gebouwd, waar bezoekers (klanten, scholen en
andere belangstellende) meer te weten kun-

De Heerlijkheid van Papendrecht
Kerkbuurt 56, 3354XK Papendrecht
078-6440599, info@fruitheerlijkheid.nl
www.fruitheerlijkheid.nl

Wij werden toegesproken door
bestuurders die er toe doen.
Al met al iets om trots op te zijn,
maar wat tegelijkertijd ook een
verplichting met zich mee brengt
om gezamenlijk de schouders
er onder te zetten om ook in de
toekomst een vereniging zijn waar
elke streekbewoner van jong tot
oud zich in herkent.

Nieuwjaarswens

Woensdag 14 januari is het weer zover:
onze jaarlijkse snertavond.
Wij zijn hartelijk welkom bij Ad en Gretha
van de Berg op Farm Nescio in Bleskensgraaf.
Het adres is Elzenweg 19.
Aanmelden tot uiterlijk 11 januari 11.00 uur:
info@denhaneker.nl, of
op maandag 0184-605300.

Maar als je zoveel kinderen en een
101 jarig lid ziet op je verjaardag,
moet dat met de getoonde energie
lukken!

Het bestuur hoopt u te mogen begroeten !!

Van de penningmeester

Contributie
Contributie verzoeken we u te betalen op
rekening nummer NL73 Rabo 0358 4435 20
met vermelding van uw lidnummer en/of uw
postcode en huisnummer.

Dat feest werd nog eens dunnetjes
overgedaan op vrijdag 28 november
met een zeer geslaagd symposium
over natuurbeheer, onze kernactiviteit, waarin we inspiratiebron
genoemd werden voor iconen van
ons land.

Het bestuur wenst u:
“Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar”
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Bedankt en ook voor 2015:
Samen sterk voor onze Streek !!
Veel leesplezier, Cees de Jong

Adopteer een erfvogel!
Vorig kalenderjaar is er door Den
Hâneker onderzoek naar erfvogels
gedaan. Erfvogels zijn wilde vogelsoorten die voor hun overleving
afhankelijk zijn van boerenerven.
Boerenzwaluw en steenuil zijn echte
icoonsoorten op het erf, maar soorten
als ringmus, spreeuw en witte kwikstaart mogen niet vergeten worden.
De laatste decennia zijn de aantallen erfvogels
sterk afgenomen door uiteenlopende oorzaken.
Landschapsbeheer Zuid-Holland zette zich
voorheen in voor erfvogels, maar is inmiddels
opgeheven. Den Hâneker probeert een aantal
van deze taken over te nemen. Om dit te kunnen
financieren is het idee geopperd een adoptieproject op te starten voor erfvogels en gerelateerde
beschermingsproducten. Met behulp van adopties
door mensen uit de streek kunnen bij agrariërs/
erfbezitters beschermingsmaatregelen genomen
worden om de erfvogels te helpen. De maatregelen worden, m.b.v. het geld van de adopties, door
deelnemende agrariërs/erfbezitters gerealiseerd.
Om de agrariërs/erfbezitters te ondersteunen bij
de realisatie van beschermingsmaatregelen wordt
een handige vrijwilliger gezocht. Denk hierbij
aan nestkasten ophangen, bomen planten, poelen
graven, enz. In samenspraak met de desbetreffende
agrariër/erfbezitter worden de te nemen maatregelen bepaald. Tijdens een bezoek wordt het erf
beoordeeld en wordt een gesprek gevoerd met
de agrariër/erfbezitter. Op het moment dat u dit
bericht leest, zijn de erfbezoeken aan deelnemende
erven in volle gang. Om digitale donaties door
streekgenoten mogelijk te maken, krijgt de website een update. Deze aanpassing zal medio maart,
voor aanvang van het broedseizoen, zijn voltooid.
De donateurs worden zodanig aan een erf gekoppeld dat het duidelijk is waar de donaties terechtkomen. Als een nestkast bijvoorbeeld bezet is, is
het leuk om de donateur hiervan op de hoogte te
stellen. Om vervelende situaties te voorkomen
gaan beide partijen een contract aan.
Uit de deelnemende erven worden twee voor-

beelderven gekozen, waar een directe investering
plaatsvindt door Den Hâneker. Deze erven worden
begin 2015 voorzien van nestkasten, bloemrijke
stroken, natuurvriendelijke oevers, fruitbomen
enz. De nestkasten zullen worden gemaakt door
De Houtnijverij uit Arkel. Hier werken cliënten
van zorgorganisatie Syndion, die handig zijn met
hout. Een aantal weken geleden hebben de leden
van Den Hâneker een e-mail ontvangen waarin
gevraagd werd om medewerking aan het project.
Graag wil ik u deze vraag nogmaals voorleggen,
niet alle leden hebben namelijk de beschikking
over e-mail. Wilt u een nestkast op uw erf en zo
een bijdrage aan het project leveren? Dan ontvangen wij graag uw reactie. Hetzelfde geldt voor een
handige klusvrijwilliger die hand en spandiensten
hierbij verleent.
Roel Wigman (projectleider)

Van de redactie:

“The day after…”
Net de jubileumactiviteiten achter de rug en de
nieuwe nieuwsbrief moet weer op poten gezet
worden. Dat is wel even omschakelen.
In deze nieuwsbrief kijken wij terug op de
activiteiten. Het waren twee fantastische dagen !!
Veel belangstelling, een goede sfeer en een boeiend
programma. De volgende nieuwsbrief zal vooral
in het teken staan van het jaarverslag.
Wij kijken uit naar uw bijdrage….
Veel leesplezier.
JvO

Musical en symposium:

Onderzoek duurzaamheid bedrijven

Terugblik

Breng de duurzaamheid van een melkveehouderijbedrijf in beeld en geef advies over
wat er nog meer gedaan zou kunnen worden.
Dat was de opdracht die studenten van het 4e
leerjaar van de opleiding Stad en Streekontwikkeling van de HAS te ’s Hertogenbosch
kregen. Om bedrijven te vinden die wilden
deelnemen, zochten ze contact met Den Hâneker. Een drietal bedrijven wilde wel meewerken. Door middel van bedrijfsbezoeken en
gesprekken werd de huidige stand van zaken
in beeld gebracht en werden er ideeën opgedaan over wat er nog voor mogelijkheden
liggen om verder te verduurzamen.

“Fien&Teun”: ongelooflijk wat
die in beweging kunnen brengen.
Tweemaal een volle zaal. De
RABObank had haar leden uitgenodigd net als Den Hâneker
vanwege het 20 jarig jubileum.
Vaders, moeders, opa’s en oma’s
kwamen met hun (klein)kinderen
in groten getale naar De Til in
Giessenburg. Het was een prachtig
evenement. De kinderen gingen
helemaal op in het verhaal. Na
afloop was er een lange rij, die
graag nog even met Fien&Teun
op de foto wilde.

Woensdag 12 november kwamen de studenten hun bevindingen en samengestelde rapporten presenteren op het kantoor van Den
Hâneker.
Aan de hand van de drie P’s (People, Planet
en Profit) werden de ideeën en plannen voorgelegd en toegelicht.
Diverse mogelijkheden kwamen langs:
- Verduurzaming veestapel door gerichte
fokkerij
- Gebruik van houtsnippers
- Opwekken eigen energie d.m.v. zonnepanelen.
- Deelname aan en uitbreiding van agrarisch
natuurbeheer
- Opvang en gebruik van regenwater

Voor het symposium hadden zich ongeveer
80 mensen aangemeld. Honderd stoelen
waren klaar gezet en wij hebben er nog
ongeveer 40 bij moeten zetten…… Een
volle zaal is heerlijk voor de organisatie en
de sprekers.
Cees de Jong, onze voorzitter: trots op ons
gebied en onze vereniging.
Antoinet Loman, onze dagvoorzitter:
kantelaars, koplopers en verbinders:
Den Hâneker doet het al 20 jaar.
Prof. Dr. Pieter Winsemius: lid geworden om op de hoogte te blijven, bij Den
Hâneker gebeurt het. Iedere keer weer
blij, wanneer er een nieuwsbrief komt. De
unieke natuur van Nederland is koeien in
de wei. Je moet bewegen, dat geldt zeker
voor de landbouw, anders wo5rdt de streek
een museum, Den Hâneker: proeftuin en
inspiratiebron.
Mr. Han Weber: Je kan niet om het agrarisch grondgebruik heen, de komende 6
jaar moet blijken wat het effect is van het
agrarisch natuurbeheer, meer samenwerking agrariërs, natuurbeheerders en vrijwilligers, vormen van robuuste gebieden.
Walter Kooy: 38 collectieven worden verwacht van 163 agrarische natuurverenigingen. Samen bereik je meer dan alleen.
Astrid Kant: zij heeft de grutto in haar
hart gesloten, doet al 7 jaar ringonderzoek,
Nieuwsbrief Den Hâneker

- Bodemverbetering zodat grasland efficiënter wordt gebruikt
- Opvang van bedrijfsbezoekers verbeteren,
zodat deze een beter inzicht in het bedrijf
kunnen krijgen.
In een levendige discussie werden deze mogelijkheden besproken en bekeken of ze bij
de bedrijven en ondernemers pasten. We
kwamen ook tot de conclusie dat duurzaamheid niet iets is wat nu pas begint, maar al
decennia lang bezig is.
Een mooie bijkomstigheid van dit project
was dat de meeste studenten niet van een

(melkveehouderij)bedrijf kwamen en zodoende in de gelegenheid waren om even in
de keuken van die bedrijven te kijken en te
horen wat er allemaal nodig is om te kunnen
produceren.
De deelnemende bedrijven waren;
Fam. Kool , Hei- en Boeicop
Fam. van Rees, Brandwijk
Fam. van de Water, Arkel.
De opdracht en de uitkomst daarvan werd
door alle partijen als positief ervaren, wellicht komt er een vervolg.
Herman van de Water.

Hooiberghutten
75% van de kuikens wordt uitgemaaid
Zorgen voor voedsel, bescherming en nestgelegenheid.
Spontane bijdragen waren er nog van:
Pieter Hellinga, voorzitter
Veelzijdig Boerenland: al heb je 10 kg
veren, het vliegt niet als er geen vogel in
zit. Al heb je 1000 leden, het leeft niet als
je als vereniging geen verantwoordelijkheid neemt.
Dhr. Dijkema, ons oudste lid, 101 jaar:
ontwerper van een composteerder die in 8
dagen gazongras in compost te verandert.
Johan Benschop: heeft zich aangemeld als
lid om de goede relatie met Den Hâneker
te bevestigen.
Antoinet Loman: de volgende uitdaging
voor Den Hâneker: op zoek naar de jeugd!

Origineel overnachten bij de boer
Overtollige spullen
historische vereniging
De historische vereniging Hoornaar,
Noordeloos en Hoogblokland heeft een aantal
historische voorwerpen in de aanbieding.
De kans om u nog eens “historisch” uit te
leven. Wat is er zoal: een Baggerbeugel,
Bentschopje, Bietenriek, Blokschaaf, Booromslag, Gravel, Greppelhouw, Himphamp,
Hooivork, Profielschaaf, Rijschaaf, Schoef,
Sikkel, Sloothaak, Snoeimes, Stoeltjesboor,
Thames, Trekzaag en Waterpas.
Heeft u belangstelling dan kunt u contact
opnemen met de heer Wim van der Ham
tel. 0183-582521.

Vereniging Hooiberghutten groeide de afgelopen jaren van een klein lokaal initiatief
tot een actieve vereniging met achttien ondernemers die deze originele overnachtingsmogelijkheid aanbieden op hun boerderij of
boerencamping. Dit jaar startten maar liefst
zes nieuwe bedrijven in Noord-Holland en
Zuid-Holland. En we groeien graag verder.
Onze formule is eenvoudig: Een 4- of 5persoons hut á la een luxe trekkershut met
goede matrassen en een toilet. Alle hutten
zijn hetzelfde en te boeken voor dezelfde
prijs: de 4-persoons hut voor € 50,00 per
nacht, de 5-persoons voor € 65,00 per nacht.
Dat is onze kracht. Door slim ondernemen en
samenwerken kan meer worden verdiend met
bijvoorbeeld het verhuren van dekbedden,
een vuurkorf en het aanbieden van ontbijt en
maaltijden.

De Vereniging Hooiberghutten blijft investeren in promotie en kwaliteit. Zo staan we
op de fiets- en wandelbeurs in Antwerpen
en ontwikkelen we ieder jaar een nieuw arrangement. Vorig jaar implementeerden we
het online-boeken en dit jaar is de website
geschikt gemaakt voor de mobiele telefoon.
Nieuwsgierig geworden naar onze formule
Hooiberghutten? Meldt u dan voor een eenmalige bijdrage van € 60,00 aan als aspirantlid van de vereniging. Na bevestiging dat uw
bedrijf of locatie binnen onze formule past,
ontvangt u het starterspakket. In dit pakket
vindt u informatie over de voorzieningen die
op uw bedrijf aanwezig moeten zijn en de
kwaliteitseisen waaraan uw bedrijf moet voldoen. Bovendien vindt u in het starterspakket
een bouwtekening voor een hooiberghut, een
voorbeeld van een vergunningaanvraag en een
overzicht van andere zaken die u moet regelen.

Wij helpen u graag op weg. Neem voor meer
informatie contact op met Jan Kromwijk, secretaris, via 0348-553161 of info@hooiberghutten.nl,
www.hooiberghutten.nl.

