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Voorwoord: 

Natuur 
“dat wat de mens om zich heen ziet 
als niet door hem gewijzigd”:
dat is volgens Van Dale’s woorden-
boek de definitie van natuur .
En waar we vooral in het voorjaar 
mee worden geconfronteerd: overal 
om ons heen lopen bomen uit en 
komen allerlei grassen, kruiden en 
bloemen als vanzelf omhoog.
Het wonder van het voorjaar!  
Ook in onze streek kunnen we 
dit aanschouwen. En toch, als je 
bedenkt welke geschiedenis ons 
gebied heeft, inpoldering door mid-
del van molens, de bewoning op de 
hoger gelegen delen in dit veenland-
schap, de ruilverkaveling met de 
daarbij behorende infrastructuur, de 
melkveehouderij en de industrie zijn 
overal zichtbaar. Dan past ons ge-
voel van natuur niet bij de omschrij-
ving in het woordenboek.
Moeten we dan maar even bellen 
naar van Dale dat volgens ons hun 
omschrijving niet klopt?
Lijkt me niet. Ik denk dat we een 
ander woord voor natuur moeten 
bedenken dat beter weergeeft zoals 
wij dit hier ervaren en waar we trots 
op zijn. Na lang wikken en wegen 
heb ik twee woorden gevonden, die 
in mijn beleving recht doen aan:
knotwilgen, koeien, water, gras, 
dotters, plompen, tiendwegen, 
lintbebouwing, molens, kievieten, 
ooievaars, reigers, vissen, tureluurs, 
eenden, schapen, scholeksters, 
treurwilgen, zwaluwen, uilen en zelfs 
“Den Hâneker”: Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden veel leesplezier

Cees de Jong, voorzitter

 Van de redactie:
Het is tegenwoordig op maandag een drukte 
van belang op het kantoor. Gijsbert Pellikaan 
en Roel Wigman lanceren het ene na het 
andere project. Erfvogels, Natuur op het erf, 
Dotterbloemen enz. Het kantoor staat vol met 
vogelhuisjes. Deze zijn gemaakt door Syndion 
en kunnen worden besteld. Op de website en 
in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie. 
Verder stelt ons nieuwe bestuurslid Alida de 
Jong zich voor. Ook mag ik de lezers deelge-
noot maken van een onderzoek van de heer 
Dijkema. Vergeet niet de ledenactiviteit in de 
agenda te noteren !! 
 
JvO

Geboren in 1955 
te Giessendam. 
Na mijn school-
opleiding heb ik 
jaren gewerkt in 
een gecombineerde 
administratie-re-
ceptioniste functie. 
Vanaf 1988 ben 
ik leidinggevende 

en sinds 1996 directeur van Museum De 
Koperen Knop. Als zodanig geef ik leiding 
aan ruim 100 vrijwilligers in deeltijdfunc-
ties. Van 2006 tot 2014 was ik raadslid in 
Hardinxveld-Giessendam, waarvan 5 jaar 
fractievoorzitter, voor de VVD. Ik bekleed 
diverse maatschappelijke bestuursfuncties. 
De Alblasserwaard - Vijfheerenlanden lig-
gen mij na aan het hart en ik heb als lief-
hebberijen ballet bezoeken, lezen, mode, 
kunst en tuinieren. Ik ben vooral een doe-
ner en werk graag met enthousiaste mensen 

Verslag Jaarvergadering 2014

Bedrijf in beeld

En weer mogen wij een prachtig 
bedrijf aan u voorstellen.  
Het veehouderijbedrijf van 
Wijnand en Lea Treure. 

Het bedrijf komt oorspronkelijk uit Ber-
gambacht. De boerderij waar Eetcafé “Het 
Centrum” in is gehuisvest, was oorspron-
kelijk hun bedrijfsgebouw. Daarna zijn zij 
gaan wonen aan de Lekdijk in Streefkerk 
aan de parallelweg tussen Bergstoep en 
Groot Ammers: Opperstok. En nu heb-
ben zij een heel nieuw bedrijf aan de 
Middenpolderweg. Je kan zeggen “aan de 
achterkant”van hun vorige bedrijf. Het 
is echt een schitterend bedrijf. Heel ruim 
opgezet: ruime schuren, woonhuis met veel 
ramen en uitzicht naar alle kanten, water-
partij, veel gras en bomen.
Het bedrijf doet mee aan het project 
“Erfvogels”. Dat is een mooie uitdaging 
voor zo’n nieuw bedrijf. Er zijn diverse 
nestkasten opgehangen en in overleg met 
de projectleider zijn er struiken en bomen 
geplant. Ook is men actief betrokken bij 

Dat is dit keer: 

het slootkant- en weidevogelbeheer.
Het is een echt gezinsbedrijf. Ook de 
vier dochters dragen hun steentje bij. De 
oudste dochter heeft zelfs de ambitie t.z.t. 
het bedrijf voort te zetten. Het is toch een 
bijzondere ervaring haar zo met een enor-
me trekker met mengvoerwagen voor- en 
achteruit langs de koeien te zien schuiven. 
Ik zag al wat koppen rollen..... Bijna alle 
werkzaamheden worden door de familie 
zelf gedaan.
Het bedrijf heeft 57 ha. ter beschikking, 

telt 125 melkkoeien en 90 stuks jongvee. 
De familie zet in op gezonde sterke koei-
en. Om dit te bereiken wordt er gekruist 
met Holstein, het Franse ras Montbélea-
rde en de Zweedse roodbonte. 
Het melken wordt gedaan door een ro-
bot. Lea en dochter Kim zijn sinds kort 
aangesloten bij de werkgroep Educatie. 
Op deze manier hopen zij ook de huidige 
jeugd bij het boerenbedrijf te betrekken.

JvO

Ledenactiviteit

samen. Ik ben in veel zaken een generalist, 
met uitschieters naar specialismen, zoals 
de cultuur. Kennis van de natuur heb ik 
van huis uit meegekregen, wat zich later 
heeft verdiept. Sinds 2014 ben ik lid van de 
werkgroep Plattelandstoerisme en Streek-
producten van Den Hâneker. Dit had tot 
gevolg dat ik ben gevraagd lid te worden 
van het bestuur. Met enthousiasme heb ik 
daar positief op gereageerd.

Op 25 maart hebben wij onze  
jaarvergadering gehouden.  
Wij waren welkom op het bedrijf 
van de fam. Baan aan de  
Kweldamweg in Molenaarsgraaf. 

Ruim 40 leden waren aanwezig. Voor de 
pauze was er het huishoudelijk gedeelte van 
de vergadering. Er werd afscheid genomen van 
Evert Gerards en als nieuw bestuurslid werd 
Alida de Jong voorgesteld. Alle stukken zijn 
na te lezen op de website. Na de pauze was het 
woord aan de familie Baan.
Matthijs Baan had een mooie en uitgebreide 
presentatie. Hij begon in de prehistorie. Van 
de vroegste bewoning van het gebied, via de 
ontginning en de ruilverkaveling naar wat het 
nu is. Ook de ontwikkeling van het veehoude-
rij bedrijf liet hij zien. Zijn ouders waren be-
gonnen met een 2de tak: zorgboerderij. Mat-
thijs had echter op enig moment besloten niet 
verder te gaan met deze tak, maar over te stap-
pen op een agrarisch kinderdagverblijf: het 
Hazendonkje. Hij nam ons mee vanaf het be-
gin tot wat het nu geworden is. Het werd een 
heel college voor (toekomstige) ondernemers. 
De financiering, de risico’s, de succesfactoren, 
de PR, het personeelsbeleid, de organisatie, 
de combinatie boerderij/kinderdagverblijf, de 
ondersteuning, privé/bedrijf, keurmerken enz. 

enz. Heel veel zaken kwamen langs en regel-
matig werden er vragen gesteld. Het was een 
boeiend en leerzaam verhaal. Na wat gedron-
ken te hebben zorgden vader en zoon voor een 
rondleiding door het kinderdagverblijf.
Al met al was het een indrukwekkende avond. 
Wij hebben genoten van de gastvrijheid van 
de fam. Baan, maar vooral ook van de open-
heid van hun verhaal. 

JvO

Vroeger had iedereen wel familie, die 
op een boerderij woonde. Tegenwoordig 
is dat uitzondering. Ook zijn de meeste 
boerderijen meer in het buitengebied 
gesitueerd. In overleg met de fam. Treure 
mag den Hâneker jullie uitnodigen voor 
een bezoek aan het bedrijf. De kans om 
met kinderen en/of kleinkinderen een 

boerderij te bezoeken waar van alles te 
beleven is. Het adres is Middenpolder-
weg 2a in Streefkerk. Wij zijn welkom 
op zaterdag 27 juni van 13.00 tot 17.00 
uur. Men kan kennismaken met een echt 
familiebedrijf. Er zijn koeien, jongvee, 
geiten en kippen. De robot melkt de 
koeien. Ook zal Den Hâneker aanwezig 
zijn om o.a. informatie te verschaffen 
over de projecten.

Alida de Jong-Ambachtsheer
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1. De lespakketten met excursies rondom  
 natuurbeheer op de boerderij (po en vo)
2. Het lespakket voor ZML en onderbouw  
 “welkom op de boerderij”
3. De Fokveedag

De lespakketten natuurbeheer
Dit jaar heeft de educatiewerkgroep alle scholen 
digitaal aangeschreven. Het lespakket “Planten 
in de slootkant” is in 2 klassen behandeld.  
60 Kinderen bezochten een boerderij en gin-
gen het weiland in om planten te zoeken en te 
ontdekken waar de bio-diversiteit groter was, 
in het midden van het weiland of aan de sloot-
kant. 381 Leerlingen bezochten een boerderij 
om meer te weten te komen over de Erf-en 
Weidevogels en natuurlijk ook over het bedrijf 
zelf. De leerlingen en ook de leerkrachten 
waren enthousiast.

Welkom op de Boerderij
Op 6 mei gingen de leskisten met speel- en 
onderzoekmateriaal naar de onderbouw van de 
Ichtusschool te Hardinxveld- Giessendam.
Groepen 1 en 2 komen het speellokaal binnen 
en gaan gezellig op de banken zitten.
Boerin Arja maakt kennis met de kinderen en 
omgekeerd. Vervolgens wordt aandachtig naar 
een paar boerderij filmpjes van zo’n 5 minuten 
van de DVD “Welkom op de boerderij” ge-
keken. De kinderen stellen voorzichtig en 
enthousiast vragen waarop tenslotte afgespro-
ken wordt dat ze allemaal zelf op de boerderij 
mogen komen om niet alleen te kijken maar 
ook te voelen en te beleven hoe het op de echte 
boerderij is. In de tussenliggende tijd mogen 
ze spelen met de boerderij en de dieren, de ver-
kleedkleren en de overige spellen en boekjes.
13 mei is het dan zover. 80 kleuters worden 
met auto’s gebracht en de meeste ouders ver-
trekken weer zonder passagiers.
Het heeft die nacht zo’n tig mm. geregend 
zodat we lekker in de jongveestal op zaagsel en 
strobalen kunnen gaan zitten. Er wordt deze 
dag in kleurengroepen van 10 kinderen ge-
werkt. 20 minuten per onderdeel. Met zoal een 
bezoek aan de kalfjes – het spel van tepelvoe-
ringen werpen- met de tractor met twee groe-
pen tegelijk achter in de wei naar de koeien en 
de schapen rijden. Boer Dries was er maar druk 
mee. Op zoek naar insecten en met loeppotjes 
ze goed bekijken. Waar wordt de melk be-
waard en hoe worden de koeien gemolken.
Jammer dat we nu niet in het gras konden 
picknicken, maar je boterham opeten vlak bij 
de pinken in de stal is ook best leuk.
De beesten aaien en aan het einde van de be-
levingstocht, elke kleutergroep een diergroep 

Even voorstellen. Mijn naam is 
Gijsbert Pellikaan en sinds februari 
van dit jaar ben ik als vrijwilliger 
actief voor Den Hâneker. Velen van 
u zullen mij al kennen. Ruim twintig 
jaar was ik werkzaam bij Land-
schapsbeheer Zuid-Holland in  
de regio Alblasserwaard en  
Vijfheerenlanden. 

Ik ben ecoloog en landschapsdeskundige 
en wil me de komende tijd inzetten voor 
verschillende projecten, die afgelopen tijd 
bedacht zijn. Sommige projectideeën moe-
ten nog verder uitgewerkt worden.

1. Groen op het erf en in de dorpen 
We willen aandacht vragen voor natuur op het 
eigen erf, zowel in de dorpen als in de bebou-
wingslinten. Iedereen met een erf kan meedoen 
en dit voorjaar zijn we al op kleine schaal van 
start gegaan. Als veel erfbezitters meedoen kan 
dat een mooie impuls zijn voor natuur op je erf 
en de biodiversiteit versterken. De informatie 
over groene elementen op het erf staat op de 
website van Den Hâneker, er zijn dit voorjaar al 
enkele bestellingen voor bomen, struiken, za-
den  en nestkasten gedaan. Aan enkele mensen 
hebben we al advies kunnen geven. Daarnaast 
willen we in een aantal dorpen een “Groen-
team” opstarten dat zich in gaat zetten voor het 
groen in de wijk en een “groenplan” gaat be-
denken en uitvoeren. Voor de 3de Gebiedsdeal 
hebben Roel Wigman en ik het projectplan 
geschreven en ingediend om het project op 
te schalen. Voor de cofinanciering nemen we 
contact op met verschillende gemeenten.

2. Dotterslingers door de polder
Dit projectidee heeft het nog niet gehaald bij 
de 3de gebiedsdeal, maar we gaan er wel mee 
verder. De oproep in Het Kontakt om dotters 
te melden was zeer succesvol, ruim 75 stuks. 
De meldingen zetten we op een rij en we ma-
ken er en kaart van en geven de info door aan 
Floron. De NVWA heeft ook meegewerkt. De 
achtergrond van het project Dotterslingers is 
aandacht voor de streekeigen slootkantplanten 

Natuur en landschap 
die sterk zijn achteruitgegaan. Dotters zijn 
daarbij een heel herkenbare en karakteristieke 
soort. Om die weer terug te krijgen moeten we 
zorgen voor de juiste groeiomstandigheden, te 
weten goede slootkwaliteit en natuurvriende-
lijk slootkantbeheer. Dat vraagt nog een aantal 
stappen te gaan met Waterschap Rivierenland, 
de boeren en andere slootbeheerders.

3. Het project Groenblauwe Dooradering
Heeft het ook nog niet gehaald bij de 3de 
Gebiedsdeal. Dat vraagt een goede voorberei-
ding over deelname door boeren en Water-
schap Rivierenland. De werkgroep Agrarisch 
Natuurbeheer heeft dit projectidee besproken 
en is enthousiast. Dit project heeft als doel om 
een netwerk van ecologisch goede sloten te 
ontwikkelen op polderniveau, met aanleg van 
natuurvriendelijke oevers en ecologisch beheer 
van de sloten (baggeren met de baggerpomp) 
en extensiever slootkantbeheer. Hierbij zijn 
er tegelijkertijd mogelijkheden voor extra 
waterberging. Aan dit projectidee gaan we de 
komende tijd verder werken, onder meer door 
te overleggen met Waterschap Rivierenland.

4. Bedrijfswaterplan 
Een nieuw idee is om voor een agrarisch bedrijf 
een inventarisatie te maken en uit te werken 
tot een bedrijfswaterplan, als voorbeeld hoe 
je een kringloop van water op bedrijfsniveau 
rond kan krijgen. Hierin is opgenomen: De 
mogelijkheden van het opvangen, zuivering en 
hergebruik van het water op het erf.  En een 
plan voor het ecologisch beheer van de sloten 
(baggeren en slootkantbeheer). Daarbij wordt 
ook een berekening gemaakt van de kosten. 

5. Beplanting op agrarisch bedrijf
Regelmatig zie je bij agrarische bedrijven dat 
er aan de achterzijde uitbreiding plaats vindt: 
een nieuwe stal, meer opslag van gras  (kuil en 
rollen). Door goede beplanting aan te bren-
gen wordt dat veel minder storend. Ook bij 
nieuwe bedrijven ontbreekt regelmatig een 
goed beplantingsplan. Door gerichte actie naar 
agrariërs en gemeenten zal getracht worden dit 
punt op te pakken.

Verslag Werkgroep Educatie 
De werkgroep Educatie heeft 3 hoofdactiviteiten:

van eten en of drinken voor zien. Kalfjes aaien 
en de pas geboren poesjes bewonderen. En de 
kip legt echt maar één ei per dag. Heel veel 
indrukken voor deze dappere boerderijverken-
ners maar wel een groep mensen die de dieren 
en alles daar om heen heel puur en echt er-
vaart. Prachtig om zo’n dag op de boerderij te 
mogen hebben.

Fokveedag
Op de Fokveedag waren we aanwezig met koe 
melken en een kwis voor de kinderen. Kinde-

Zaterdag 9 mei was Den Hâneker 
aanwezig op de Streekparade bij 
Streekcentrum Het Liesvelt.

De wind deed heel hard zijn best, zodat 
we bijna wegwaaiden, maar gelukkig niet 
helemaal. Op de kraam waren nestkasten 
uitgestald en zakjes zaad. Beiden om er-
ven, bermen en slootkanten bloemrijker te 
maken. Als de bloemen dan weer insecten 
en vogels aantrekken, komen nestkastjes 
ook goed van pas. Het aantal bezoekers was 
niet heel groot. Het weer nodigde niet uit 
voor een leuke fietstocht. Toch hebben we 
wel wat bezoekers kunnen spreken.
De werkgroep Educatie had een activiteit 
Bodemdieren Zoeken. De kinderen gingen 
ijverig aan de slag met schep, bakje, loep-
potje en zoekkaart. Ze vonden pissebedden, 
wormen, duizend en miljoenpoten en slak-
ken. Daarover vertelden we ze het een en 
ander. Want hoe komt een pissebed aan zijn 
naam en weet je dat de worm misschien wel 
het belangrijkste dier op aarde is? 

Ook deden we een grondboring om te 
ontdekken hoe het komt dat we de bodem 
zo slap is. De kinderen kregen een informa-
tieve folder mee, gratis gedrukt door Druk-
kerij Van de Perk in Groot-Ammers. 
Flink uitgewaaid pakten we om 15.00 uur 
onze spullen in. We wisten in elk geval 
zeker dat we een aantal kinderen enthou-
siast gemaakt hebben voor wat kriebelt in 
de bodem. 
Willeke

Stormachtige Streekparade

ren mochten raden welk voer voor de koeien in 
welke emmer zat. Hierbij sloten we een beetje 
aan bij het thema van de streektent “Beleef de 
streek”. De nadruk ligt in dit geval op beleven, 
ruiken en voelen. Dat is een aspect dat vooral 
past in het lespakket voor het speciaal onder-
wijs wat we ontwikkeld hebben en de daarbij 
behorende excursie. Prijswinnaars van de Fok-
veedag ontvingen een boerderijbeleving, inclu-
sief boter en karnemelk maken bij Kaasboerderij 
Booij. Hier kwamen ook alle zintuigen aan 
bod: ruiken, voelen en proeven.

Op enig moment was de voicemail van Den 
Hâneker ingesproken. Het bleek mijnheer 
Dijkema uit Vuren, 102 jaar inmiddels ! 
Hij was met een vergelijkend onderzoek van 
composteerders bezig. Dat onderzoek duurde 
7 dagen en er waren al 2 dagen om. Dus of er 
snel iemand van Den Hâneker kon komen. De 
volgende dag ben ik op weg gegaan naar Vu-
ren. Gelijk na aankomst werd ik meegenomen 
naar de garage. Daar stonden een reeks van 
composteerders: uit Nederland, Amerika, Is-
raël en Duitsland. Deze werden door mijnheer 
Dijkema getoetst op gebruiksgemak, tempera-
tuurverloop, invloed van lucht/zuurstof, vocht-
gehalte en resultaat van compost. Om een 
lang verhaal kort te maken: nu al kon de heer 
Dijkema de conclusie trekken, dat het model 
uit Duitsland de beste was. Dat apparaat had 
volgens hem geen zwakke plekken. Het heet 
de Life Time Trommel Composteerder, is dub-
belwandig, heeft een kantelsysteem, een gerib-
belde bin-
nenkant voor 
de zuurstof, 
de ton is van 
kunststof en 
het onderstel 
van RVS. 

Zie voor meer info: www.clements-hobbytec.de.  
Tot slot nog twee stellingen, die op de gara-
gedeur waren geplakt: “Compost herstelt uw 
verschraalde tuingrond” en “Compost, het 
zwarte goud, dat de voedselpositie van de we-
reld moet redden” uit een rapport van de FAO 
uit 2012. Eens onderwijzer, altijd onderwijzer, 
wat een man !! 
JvO

6. De Provinciale Recreatie Gebieden 
(een stuk of 8) in de Alblasserwaard zijn aan-
geboden aan Den Hâneker en andere organi-
saties. Samen met de Natuur en Vogelwacht 
Alblasserwaard zoeken we uit of het beheer 
door beide organisaties uitgevoerd kan worden 
en welke vergoedingen daarvoor nodig zijn. 
Aankoop zoals de Provincie graag wil, is daar-
bij niet aan de orde.

7. Natuurcompensatie Tienhoven 
Waterschap Rivierenland zoekt een compen-
satiegebied voor natuur in verband met de 
dijkverzwaring. Daarvoor lijkt een buitendijks 
terrein bij Tienhoven heel geschikt. Hiervoor 
is en beheerplan gemaakt door Bureau Waar-
denburg. Den Hâneker zoekt uit of zij, even-
tueel samen met de Natuur- en Vogelwacht 
Alblasserwaard het beheer op zich kan nemen 
en tegen welke kosten.

Onderzoek naar de 
beste composteerder


