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Vakantie 
De afgelopen tijd zijn velen van u, 
waarschijnlijk op vakantie geweest.
Even weg uit de waan van de dag 
en vooral ook naar een bestemming, 
die anders is als de eigen omgeving.
Bergen, bossen en stranden zijn 
vaak van die bestemmingen.
Zaken die we in de Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden, behoudens de 
donk, een snipperbos in Meerkerk 
aan de Bordenweg en een strandje 
aan de Lek, nauwelijks hebben.

Ook zult u ervaren hebben dat de 
mensen op de vakantiebestemming 
van grote invloed zijn of u daar een 
fijne of minder fijne tijd heeft. Een 
veldje gemaaid, een huisje en bedje 
gespreid etc. de omgeving en de 
mensen maken of u enthousiast 
bent of niet en of u überhaupt nog 
een keer terug wilt gaan toch ?

Eigenlijk heeft u dan in omgekeerde 
zin het zelfde gedaan als de meeste 
weidevogels. U heeft nagedacht wat 
bevalt mij , wat willen we zoal doen 
en onder welk klimaat voelen wij ons 
prettig? En toen heeft u uw bestem-
ming gekozen. Daarom is het goed 
om te zien dat ondanks de trend en 
de druk ons gebied Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden nog steeds een 
gewilde vakantiebestemming is voor 
de vogel des vaderlands (de grutto) 
en zijn kornuiten en dat in dit gebied 
recreatie en toerisme al een mooie 
basis hebben om tot een favoriete 
bestemming te worden, in plaats van 
het best bewaarde geheim.

Veel leesplezier en kijk ook eens op 
onze website en zie de promo film, 
die waarschijnlijk al gezien is door 
veel vogels en nu de mensen nog!!

Cees de Jong

 Van de redactie:
Weer een nieuwsbrief !! Een grote verscheiden-
heid in berichten. Zelfs uit de 2de kamer !! 
Wij zijn benieuwd naar uw reactie ! Dat kan 
bijvoorbeeld op de fokveedag. U wordt harte-
lijk uitgenodigd onze stand te bezoeken. De 
werkgroepen hebben mooie plannen ! Dus dat 
belooft wat ! De winnende composteerder zal 
te zien zijn, educatie gaat zich o.a. verdiepen 
in het slootwater, plattelandstoerisme laat u op 

Bedrijf in beeld

Jan en Thera Kuiper hebben een 
prachtig veehouderijbedrijf aan de 
Heideweg in Giessenburg. 

Vroeger stond de boerderij midden in het 
dorp bij de kerk. In 1975 is de boerderij in 
de polder gebouwd. Sinds die tijd heeft het 
bedrijf een enorme ontwikkeling doorge-
maakt Het bedrijf heeft een moderne kaas-
makerij, een veehouderij, een zuivelwinkel  
en een prachtige presentatieruimte in  
authentieke boerenstijl. Jan en Thera vinden 
het belangrijk om mensen te vertellen over 
hun unieke vak. Om ze te laten proeven 
en te laten genieten van alles dat de natuur 
ons te bieden heeft. De zuivelwinkel is niet 
alleen het verkooppunt, maar dient ook als 
smaakpanel. Op deze manier worden nieuwe 
producten gepresenteerde en de ervaringen 
weer verwerkt.
Het bedrijf heeft 250 koeien en 150 stuks 
jongvee. Jan kent ze allemaal en voelt zich 
zeer betrokken bij zijn cluppie, zoals hij het 
zegt. Want wat je geeft, dat krijg je terug. 
Goede verzorging en goed voer zorgen voor 

goede melk. En dus voor een uitstekende 
basis voor de kaas. Er wordt gewerkt met 
een hecht en betrokkenteam, dat bestaat uit 
3 dames en 3 heren.
Het kaasmaken is het werk van Thera. Het 
kaasmaken bestaat eigenlijk uit twee aspec-
ten: het echte proces van kaasmaken en het 
werk wat er om heen zit. Thera heeft ook 
een eigen unieke receptuur ontwikkeld.
In de zaal worden veel bezoekers ontvangen. 
Er is een speciale presentatiezolder voor 
ingericht. Helemaal in oude boerenstijl. Jan 
vind het leuk om mensen te vertellen over 
wat er allemaal komt kijken op een boeren-
bedrijf. Hij legt het proces van kaas maken 
uit en er laat een en ander zien over de rijke 

historie. En natuurlijk is er de mogelijk-
heid uitgebreid te proeven van alle hun 
zuivelproducten. Want naast verschillende 
soorten boerenkaas maken zij ook yoghurt, 
roomboter, karnemelk, kwark en verschil-
lende ouderwetse papsoorten. Al met 
al heeft ons bedrijf heel veel ontzettend 
leuke facetten. De groepen die komen zijn 
heel divers: families, personeelsgroepen, 
senioren, zelfs groepen Amerikanen, die 
Kinderdijk bezoeken en het dan ook leuk 
vinden een familiebedrijf te bezoeken. Zo 
zijn er iedere keer weer nieuwe ervaringen. 
(www.giessenlander.nl )

JvO

Gulle gevers !!!

Wereldvoedselavond uitnodiging

Twee inleiders leiden het thema in: melkvee-
houder Nils de Besten uit Brandwijk en bio-
logisch melkveehouder Kees van Gaalen uit 
Noordeloos. Hun voordrachten zullen volop 
uitdagende verhalen en meningen bevatten 
die stimuleren tot een levendige discussie.
Organisator WAV (Werkgroep duurzame 
landbouw en ontwikkelingssamenwerking 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) wil de 
duurzaamheid van de oplossingen voor het 
voedselvraagstuk zeker mee laten wegen. 
En, niet onbelangrijk, aandacht vragen voor 
de vele kleine boeren en boerinnen in ontwik-
kelingslanden. Wat is hun aandeel in het voe-
den van steeds meer mensen op onze aarde?

Den Besten en Van Gaalen zijn beiden in 
ontwikkelingslanden geweest en vertellen 
erover vanuit hun eigen ervaring. De WAV 
zal op deze wereldvoedselavond ook een eerste 
verslag doen van haar uitwisselingsbezoek aan 
haar partner organisatie in Ghana, dat loopt 
van 17-24 oktober.

Al met al belooft het een boeiende avond te 
worden waarbij we u/jou van harte uitnodigen.

Dit jaar staat op deze avond de volgende vraag centraal:

Kan biologische landbouw de toenemende 
wereldbevolking voeden?

Woensdag 28 oktober,
ontvangst vanaf 19.45 uur en 
aanvang programma 20.00 uur.

Zuivelboerderij Kuiper, Heideweg 2, 
3381 KH Giessenburg. 
Toegang gratis.
Meer informatie? 
WAV secretariaat: luce@casema.nl 
of 06-20286360
Kees van Gaalen.

een bijzondere wijze kennismaken met de 
streek, er wordt gewerkt aan een quiz over 
vogels en nestkasten. Wij kijken naar u/ 
jullie uit. Het is leuk weer eens van gedachte 
te wisselen en zijn benieuwd naar leuke 
ideeën voor de nieuwsbrief, of ideeën voor 
activiteiten van Den Hâneker. Fokveedag  
3 oktober in Hoornaar van 9.00 tot 16.00 uur. 
Onze stand staat in de Streektent.

Er zijn steeds weer organisaties, die het werk 
van Den Hâneker willen ondersteunen. In de 
afgelopen periode mocht een cheque van  
€ 5000,- in ontvangst genomen worden van 
de Rabobank voor het project vaarroutenet-
werk en € 1500,- voor het project Erfvogels 
van de Kringloopwinkel uit Sliedrecht. 
JvO

Mijnheer Dijkema heeft zijn onderzoek naar de 
beste composteerder afgesloten. Met afstand is 
de composteerder van Duitse makelij de win-
naar. Op alle fronten scoort deze als beste. Het 
is de Lifetime trommelcomposteerder. Alle 
informatie en bestelmogelijkheden zijn te vin-
den op www.clements-hobbytec.de/producte/
gartenproducte/komposter.

En de winnaar is….

Kaas- en Zuivelboerderij Kuiper



Nieuwsbrief Den Hâneker

Uit het verslag van het overleg  
van de vaste commissie voor 
Economische Zaken op 15 
juni 2015 met staatssecretaris 
Dijksma van Economische Zaken 
over het wetsvoorstel Regels ter 
bescherming van de natuur (Wet 
natuurbescherming):

De heer Leenders (PvdA):
Voorzitter. Ik heb 36 minuten en ik zou wil-
len dat we vandaag een handeltje in minuten 
waren begonnen, want dan was ik rijk geweest: 
ik ga die namelijk niet allemaal gebruiken.

Enkele weken terug was ik op bezoek bij het 
agrarisch collectief Alblasserwaard/Vijfheeren-
landen. Ik bezocht veeboeren die actief bezig 
zijn met agrarisch natuurbeheer. Ik was onder 
de indruk van de beheermaatregelen die daar 
onder de regie van dat collectief genomen zijn 
en in de toekomst ook nog genomen zullen 
worden, want de beheerpakketten 2016 liggen 
al klaar. Zoals bekend gaat het regime rondom 

Ieder jaar brengen wij op de 
Midzomeravond een bezoek aan 
één van onze leden. Dit keer 
werden wij hartelijk ontvangen 
door de eigenaren van Verdoorn 
Gelegenheidskoetsen en Wagen-
makerij te Alblasserdam.

Gert Baars, voorzitter van de werkgroep 
PT&S, opende de avond en hij heette 24 
deelnemers van harte welkom. Hij startte 
met de volgende mededelingen:

Brochures 2015: Nel Hakkesteegt heeft 
voor geïnteresseerden Den Hâneker / VVV 
brochures meegenomen voor de deelnemers 
aan deze avond. Als u nog geen brochures 
heeft dan kunt u met haar een afspraak ma-
ken om de brochures bij haar op te halen (E: 
nelhakkesteegt@hotmail.nl).

Project nieuwe toeristische borden voor de streek: 
we zijn in de volgende fase. Het bedrijf Lizard-
point uit Hei en Boeicop heeft de opdracht ge-
kregen om het project uit te voeren. Zij zullen 
eerdaags contact opnemen met de deelnemers 
die zich hiervoor hebben aangemeld inzake de 
uitvoering. Heeft u vragen dan kunt u con-
tact opnemen met Ria van Wijngaarden 06 
53192887 of mvanwijngaarden@icloud.com

Vervolgens gaf hij het woord aan Arné 
Verdoorn die vertelde hoe Verdoorn 
Gelegenheidskoetsen is ontstaan. Het is een 
familiebedrijf, bestaande uit 3 onderdelen die 
door 3 familieleden geleid worden.
Eigenaresse Wil Verdoorn houdt zich bezig 
met de paarden (fokken, beleren, verzorgen 
en gereedmaken voor ritten van de 7 paarden; 
haar man Wout maakt o.a. nieuwe wielen in 
de wagenmakerij, restaureert koetsen en maakt 
ook nieuwe rijtuigen en neef Arné is koetsier 

MIDZOMERAVOND 
Op 18 juni jl. voor de leden van het  
Plattelandstoerisme en Streekproducten

en verzorgt het administratieve deel (website, 
mail en organisatie van de ritten). Zij hebben 
een aantal klassieke koetsen, die zij zelf ge-
restaureerd en ook gebouwd hebben. Zij ver-
zorgen rondritten door de Alblasserwaard en 
langs de molens van Kinderdijk, maar kunnen 
ook door het hele land rondritten verzorgen in 
steden of door mooie natuurgebieden. Verder 
hebben zij een schitterende collectie trouw-
koetsen, open en gesloten en in de kleuren 
roomwit en blauw/geel (met bijpassende jan-
plezier voor uw gasten). Ook voor kinderfeest-
jes en andere arrangementen kunt u Verdoorn 
Gelegenheidskoetsen boeken.

Daarna was het tijd voor de rondleiding in de 
wagenmakerij voor de ene helft van de groep 
en de andere helft ging een ritje maken met 
een paardentram door Alblasserdam, met de 
molens van Kinderdijk in zicht. Na een half 
uur werd er gewisseld zodat iedereen aan beide 
onderdelen kon meedoen. Wij hebben ons 
erover verbaasd hoe schijnbaar moeiteloos de 
paarden werden gemend door soms smalle 
straten en rakelings langs geparkeerd staande 
auto’s. De paarden zagen er na 2 ritjes nog heel 
fit uit alsof ze nog wel een ritje konden maken!
Het bezoek aan de wagenmakerij was ook heel 

Uit de 2de kamer…
agrarisch natuurbeheer veranderen. Ik zag 
boeren die rendabel produceren en daarnaast 
veel doen om het de weidevogel naar de zin te 
maken door grasland rust te geven, door letsel-
beheer, door exclusief beweid grasland of door 
het aanleggen van poelen midden in het wei-
land waarin zich talrijke weidevogels bevinden 
en ook thuis voelen. Dat is een voorbeeld dat 
naar het idee van mijn fractie past 
bij het nieuwe stelsel.

Ik kreeg als geschenk dit beeldje mee. Ik houd 
het even omhoog, voorzitter. Ik heb het van-
daag meegenomen en heb zojuist aan mijn bu-
ren gevraagd of zij weten van welke vogel dit 
een beeldje is. Ik zal maar niet vertellen wat zij 
antwoorden, want het bleken echte natuurlief-
hebbers, zeker vogelliefhebbers, te zijn. Het is 
een beeldje van een veelvoorkomende weidevo-
gel, de grutto. Wat mij betreft is de grutto het 
symbool van de weidevogel nu, de grutto die 
hoogstwaarschijnlijk binnenkort onze vogel 
des vaderlands is en de grutto waar het niet 
goed mee gaat, zoals het niet goed gaat met de 
weidevogel in zijn algemeenheid.
Mijn gastvrouw en -heren vroegen of ik dit 

Er is veel animo voor het agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer in de 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. 
De informatieavond op 30 maart, 
in Het Bruisend Hart in Hoornaar, 
was met zo’n 250 aanwezigen 
zeer drukbezocht. Ook de vrijwil-
lige inschrijving voor deelname 
vanaf 1 januari 2016, overtrof onze 
verwachtingen.

Op de informatieavond gaf Collectief 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, waarin 
Benschop Rentmeesters en Den Hâneker 
nauw met elkaar samenwerken, uitleg over 
het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer. De belangrijkste veran-
deringen per 1 januari 2016 kwamen aan 
bod, evenals de nieuwe beheerpakketten 
en tarieven. De aanwezigen ontvingen een 
informatiepakketje met inschrijfformulier.

Draagvlak
De vrijwillige inschrijving liet opnieuw 
zien dat er vanouds veel draagvlak is voor 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 
de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Op-
vallend is de toegenomen belangstelling 
voor bijzonder/zwaar beheer. Zo verdubbelt 
de hoeveelheid kruidenrijk grasland, ver-
vijfvoudigt het zeer gewaardeerde extensief 
beweid grasland en vertienvoudigt de 
hoeveelheid (greppel)plasdras, een aantrek-
kelijk nat biotoop voor weidevogels. Een 
enkele deelnemer heeft interesse voor het 
beheerpakket hoog waterpeil. Al met al 
een enorme kwaliteitsslag voor het weide-
vogelbeheer in de Alblasserwaard/Vijfhee-
renlanden.

Inmiddels is het collectief gecertificeerd en 
zijn de gebiedsaanvragen ingediend. Er is 
nu nog overleg met de provincies Utrecht 
en Zuid-Holland over de aanpassing/be-
schikking van de gebiedsaanvragen. Na de 
beschikking nemen de gebiedscoördinatoren 
contact op met de (potentiële) deelnemers 
om het beheer voor de komende beheerperi-
ode (2016-2021) concreet in te vullen.

Neem voor meer informatie over deelname 
gerust contact op met Karel Rietveld 
(k.j.rietveld@planet.nl).

Sinds kort gebruiken 
we de applicatie  
Whennn, “jouw agenda, 
boordevol inspiratie”. 
Whennn geeft een goed overzicht van de 
activiteiten in onze mooie regio. Op deze 
manier bereiken we niet alleen onze leden, 
maar ook (nieuwe) doelgroepen. Steeds 
meer organisaties gebruiken deze handige 
manier van communiceren, wij adviseren u 
om het ook eens te proberen. 
Whennn is ook beschikbaar als app, te 
downloaden via de App Store en Google 
Play. www.whennn.nl . De periode tot 
1 januari is een proefperiode. Wij zijn heel 
benieuwd, of dit project zal aanslaan.

JvO

Veel animo agrarisch natuur-  
en landschapsbeheer

geschenk op de geschenkenlijst van de Tweede 
Kamer wilde zetten, zodat voor de buitenwe-
reld zichtbaar zou zijn dat ik bij hen op bezoek 
ben geweest. Het is een kwestie van laten zien 
dat er goede dingen gebeuren in Nederland, 
dachten en vonden zij. Het lijkt mij gepast 
om de grutto als symbool van de weidevogel 
in Nederland vandaag hier ten toon te stellen. 
De grutto mag er zijn, zoals wat ons betreft de 
weidevogel er mag zijn. Wat mij betreft, is dit 
beeld ook een symbool van de kracht van de 
samenleving. Ik heb het afgelopen halfjaar veel 
bezoeken afgelegd, mede als voorbereiding op 
deze ingewikkelde wetsbehandeling. Ik word 
erg blij van dit soort bezoeken, omdat ik zie 
dat velen in de samenleving samen de schou-
ders zetten onder het oplossen van maatschap-
pelijke problemen, in dit geval de achteruit-
gang van de natuur en de slechte staat van de 
weidevogel. Tot zover uit het verslag.

indrukwekkend. Wout Verdoorn legde uit hoe 
zo’n wagenwiel op authentieke wijze wordt 
vervaardigd en alle handelingen die daarmee 
gepaard gaan. Wat een vakmanschap! Na 
afloop van het programma werden nog even 
de koetsen bewonderd en toen was het tijd 
voor een prima verzorgd buffet met salades 
en heerlijke saté met een lekker drankje erbij. 
Om 22.00 uur werd de avond afgesloten door 
Gert Baars met hartelijke dank aan de familie 
Verdoorn.

JvO

De Vogelbescherming heeft een aantal veehou-
derij bedrijven uitgerust met een zonnepomp. 
Deze waterpomp heeft een zonnepaneel, die de 
accu voorziet van stroom. Met deze pomp kan 
een plasdras-weide worden gecreëerd en dit is 
heel waardevol voor weidevogels. Bij een vier-
tal boeren in de Alblasserwaard en Vijfheeren-

Zonnepompen voor Plas-Dras.

Den Hâneker gaat 
communiceren via 
Whennn

landen is zo’n pomp geïnstalleerd. O.a. bij de 
fam. Zijderveld in Leerdam. Volgens de familie 
hebben wel meer dan 100 grutto’s de nieuwe 
plasdras gevonden. Er zijn zelfs kemphanen 
en lepelaars gesignaleerd. Ook ons agrarisch 
natuurbeheer wil hiermee aan de slag. Heeft u 
belangstelling, laat het weten !!


