Bedrijf in beeld
Camping “De Groene Waard”
Mattie en Bas Verspuij
Al 19 jaar is deze camping gevestigd in de Minkeloos, een buurtschapje behorend bij Noordeloos.
Eigenlijk ontstaan door een samenloop van
omstandigheden. Mattie en haar man, 4 zoons
en haar schoonouders werkten en leefden daar op
hun melkveehouderij. Door het overlijden van
haar man kwam hier een einde aan en moest de
blik op de toekomst gericht worden.
Juist in die periode was Den Hâneker in opkomst en met name de Agro Toerisme tak
daarvan. Ook in die tijd vond de eerste editie
van de Fietsvierdaagse plaats, vanuit Hoornaar,
op 1,5 km afstand van de Minkeloos. Alles bij
elkaar ontstond het idee van een minicamping.
De zoons en hun vrienden staken de helpende
hand uit om een prachtige sanitaire ruimte te
creëren en elektra aan te leggen. Ook Den Hâneker werd ingeschakeld voor een beplantingsplan
met streekeigen bomen en struiken. Doelbewust
werd gekozen voor de 50+ groep als gasten, dus
geen speeltuintje of zwembadje.
Dat dit op prijs wordt gesteld bewijst de intussen lange gastenlijst, veelal met gasten die elk
jaar of in ieder geval regelmatig terug komen
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Voorwoord:
om heerlijk te genieten van de rust, de natuur
en de prachtige fiets- en wandelomgeving. Gasten die al 10 jaar of langer komen krijgen een
eigen straatnaambordje, met iets van hun eigen
naam en een streekeigen term. Bijv. “Slegers
Erf”, “Hoogt van Korevaar”, “Zijlstra Veld”,
“Donk van Verhaar” enz. Gasten komen uit
heel Nederland, maar soms ook van ver-rassend
dicht bij, gewoon om lekker buiten te kunnen
zijn. In de zomer zijn er ook buitenlandse gasten, meestal kort en op doorreis. Een heel aantal
dieren vrolijkt de boel op, kippen, eenden,
ganzen, schapen, alpaca´s, hangbuikzwijntjes,
een pony en een ezel en nog wat konijnen, zij
maken het nog gezelliger. Uitgebreide informatie is aanwezig, evenals een intussen goed gevulde boekenkast, waar men dankbaar gebruik
van maakt.

Inmiddels zijn de kinderen het huis uit, wonen
allemaal fijn in de naaste omgeving en is Mattie
nu al weer jaren geleden hertrouwd. Haar huidige echtgenoot is aannemer en werkt nog de hele
week. Met fantastische hulp van hem in de vrije
uurtjes en van een super energieke “vaste” bewoner van de camping die vol enthousiasme mee
helpt om alles er prachtig te laten uitzien lukt
het om de cam-ping draaiend te houden. Zo zijn
we met elkaar dankbaar dat we in zo´n mooi
stukje van Nederland mogen wonen en werken.
Informatie is te vinden op internet, de web-site
wordt momenteel aange-past aan deze tijd. En
natuurlijk in de brochure van Den Hâneker!
Site : www.groenewaard.nl
Mail: camping@groenewaard.nl
Tel : 06-51079464

Regionale Vaarroutenetwerk
De werkgroepen die in oktober 2015 zijn
gevormd hebben de achterliggende maanden hard gewerkt aan het opstellen van de
vaarroutes, het inventariseren van de nodige
steigers en bebording en het verzamelen van
interessante adresjes en wetenswaardigheden
langs de route.
De Historische Vereniging Binnenwaard
heeft een “Overtoom” ontworpen waarmee
vaartuigen uit het vaarwater aan de ene kant
van de weg getakeld kunnen worden en aan
de andere kant van de weg weer in een ander
vaarwater kunnen worden neergelaten. Deze
overtoom komt in het Alblas-serpoort gebied
te liggen, waarmee dit gebied weer een prachtige cultuurhistorische parel rijker wordt.

Op 18 juni a.s. zal tijdens de Streekparade
op het Streekcentrum ook feestelijke wijze
aandacht aan het vaarroutenetwerk worden
besteed.
Marieke de Kok
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Den Hâneker 2.0
Enige weken geleden is er tijdens de Algemene
Ledenvergadering gesproken ver de toekomst
van Den Hâneker. De stemming was goed en
er kwamen heel veel suggesties vanuit de leden
over de toekomst van onze vereniging.
Het bestuur is hiermee aan de slag gegaan
en met de professionele ondersteuning van
Transmissie uit Gorinchem is het aanbevelingsrapport ‘Op naar een nieuwe toekomst De
Hâneker 2.0’ uitgebracht. In de recente extra
ledenvergadering van …… jl. is dit rapport
besproken. De tijd tussen deze uitgave en deze
ledenvergadering is te kort om daarvan verslag
te doen. Daarvoor verwijs ik graag naar de
website www.denhaneker.nl
“Den Hâneker wil bereiken dat we samen kunnen wonen, werken en recreëren, met respect
voor elkaars (duurzame) belangen. Dit gebied
toont een Hollands landschap van weiden,
waterlopen en de bijhorende flora en fauna.
Wij willen hier samen zorg voor dragen en
bedrijven, burgers en organisaties met elkaar
verbinden”.
Bovenstaande missie statement behoeft actualisering en we hebben een behoorlijk aantal
werkafspraken tussen leden en bestuur gemaakt om aan deze actualisatie invulling te geven. Een aantal werkgroepen gaan dit nu verder uitwerken. Het sterke van dit programma is
dat onze leden een zeer prominente rol bij dit
vernieuwingsproces spelen. Immers hun expertise en betrokkenheid kan tot een eigentijdse
invulling van onze taakstelling leiden. Tijdens
het 20 jarig lustrumfeest sprak ons lid, oud
minister Pieter Winsemius, ook al hierover.
Een gedragen wens dus die ons bestuur heeft
opgepakt als de belangrijkste uitdaging voor
2016/2017. Wordt dus vervolgd….
Voelt u ervoor om dit proces verder te ondersteunen? Het bestuur zal op basis van onze
ambities en taakstelling wellicht uitbreiding
behoeven. Lijkt het u aantrekkelijk om tot het
bestuur toe te treden? Meld u zich dan bij onze
secretaris Jan van Oostrum. Tel. 0183 6024.
We gaan graag met u in gesprek.
Tot slot nog een aardig bericht van persoonlijke
aard. Onze voorzitter Cees de Jong is de trotse
vader geworden van zoon Goof Jelle. Moeder
Barbara en zoon Jelle maken het goed. Ons
bestuur wenst hen een fijne tijd toe met elkaar.
Coert van Ee, vice voorzitter

Aan de slag met nieuwe ambities
Binnen Den Hâneker is de laatste
maanden intensief nagedacht over
de toekomst. Er zijn nieuwe ambities
geformuleerd die onze vereniging
opnieuw op de kaart moeten zetten.
Tijdens de extra ledenvergadering op dinsdag 24
mei worden alle leden uitgedaagd concrete acties
te benoemen om de ambities verder uit te werken.
Vanzelfsprekend wordt van de werkgroepen een
stevige inbreng verwacht. Ook leden, die niet in
bestuur of werkgroep actief zijn, wordt gevraagd
mee te denken over de toekomst van Den Hâneker.

Leden op de extra ledenvergadering aan de slag!!

‘Een spa dieper’

Het bestuur heeft het Gorcumse adviesbureau
Transmissie in de arm genomen om het vernieuwingsproces te begeleiden. Vanuit Transmissie zijn
Annemieke van der Horst en Johan van de Minkelis de trekkers. ‘Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we de eerste resultaten gepresenteerd. Er was een prima opkomst. We hebben heel
wat enthousiaste ideeën kunnen oogsten’, aldus
Johan van de Minkelis.

Zijn collega Annemieke van der Horst: ‘Tijdens de
extra ledenvergadering op 24 mei willen we een
spa dieper steken. We gaan de leden vragen met de
vastgestelde ambities aan de slag te gaan. Welke
ideeën heb je zelf of als werkgroep om een bepaalde ambitie te verwezenlijken? En welke bijdrage
kun je hier zelf aan leveren? Je hoeft natuurlijk
niet in een werkgroep mee te draaien om goede en
frisse ideeën te hebben.’

Van de redactie:

Om het praktisch te maken krijgt iedereen op 24
mei een groot werkblad. Daar staan de ambities op
afgedrukt. Op het werkblad is volop ruimte om
aantekeningen te maken, ideeën te benoemen en
gewenste vervolgacties op te schrijven. Annemieke
ter Horst: ‘We zijn verder benieuwd welke ideeën
de leden hebben bij de vraag: Hoe ?. Want dat is
belangrijk voor het vervolg. Den Hâneker is een
broedplaats van creatieve mensen. Er is nooit gebrek aan nieuwe ideeën. Maar je moet activiteiten
en projecten wel goed stroomlijnen en organiseren.’

De zomereditie van onze
nieuwsbrief !!
De verhalen van het vleermuizenproject en
van de dotterbloemproject konden in de
vorige nieuwsbrief niet worden geplaatst.
Nu is die ruimte er wel.
Het vleermuizenproject loopt intussen.
Wij zullen u op de hoogte houden van de
ervaringen.
De afronding van de bezinning van Den
Hâneker en de extra ledenvergadering 24 mei
zijn achter de rug wanneer u dit leest, maar
moesten nog plaatsvinden toen ik dit stukje
schreef. Wel is er een verslag van een interview. In een volgende nieuwsbrief zullen
wij u verder informeren.
De jaarvergadering is achter de rug, maar
de streekparade moet nog plaatsvinden.
Wij feliciteren Cees en Barbera met de geboorte van hun zoon: Goof Jelle geboren 29 april!!

Valkuil
Dat laatste, de voortdurende stroom aan ideeën,
is een potentiële valkuil van Den Hâneker. De
men-sen van Transmissie adviseren daarom ook
over een heldere en doeltreffende structuur. ‘Met
het bestuur hebben we nagedacht hoe we de
werkgroepenstructuur kunnen versterken en de
conti-nuïteit in de vereniging kunnen borgen. Een
projectteam gaat dit verder begeleiden, zodat in de
tweede helft van 2016 ook de uitvoering goed op
de rit staat.’

Project “Boer zoekt Vleermuis”

Dotters in de polder

Vleermuizen krijgen het moeilijker in Zuid-Holland. Het boerenland wordt steeds grootschaliger
en eenvormiger.

Het is nog winter en het voorjaar ligt lang
achter ons. In april bloeiden de dotters
en veel lezers van Het Kontakt hebben in
2015 gereageerd op de oproep om locaties
waar ze bloeien te melden. We zijn daar
heel blij mee, want het geeft ons inzicht
waar die mooie planten voorkomen. Op
bijgaande kaart ziet u de eerste resultaten.
Iedereen kent deze bloemen, die vroeger
overal langs de slootkanten stonden. Maar
nu is het vaak zoeken. Uit de boerensloten
blijken ze verdwenen.

Houten schuren en stallen worden vervangen door stallen van groene metalen damwanden. Voor vleermuizen zijn er steeds
minder verblijfplaatsen. CLM en de Zoogdiervereniging willen hier samen met Den
Hâneker iets aan doen.

Vleermuizen eten gedurende een nacht duizenden vliegen en andere insecten in stallen of
uit het gewas. Agrariërs hoeven dan minder
chemische anti-vliegenmiddelen te gebruiken.
Verblijfplaatsen in de buurt van een geschikt
foerageergebied zijn gewild, omdat vleermuizen dan snel – en energetisch efficiënt– bij
hun voedsel zijn. Doel van het project is om
de leefomstandigheden voor vleermuizen op
boerenerven in Zuid-Holland te verbeteren.
Het aanbrengen van kunstmatige verblijven,
zoals vleermuiskasten of andere vleermuisvoorzieningen, is dan zinvol.
1.1 Werkwijze in het kort
Kern van het project is om op bedrijven

vleermuisvoorzieningen aan te leggen, de
leefomstandigheden voor vleermuizen te
verbeteren en met vrijwilligers te monitoren
welke vleermuizen er voorkomen.
Begin 2016 werden de 25 bedrijven geworven. Daarbij werken we samen met agrarische
natuurverenigingen (ANV’s) Den Hâneker
en Geestgrond en Santvoorde. We zoeken
als deelnemers veehouders. Samen met de
ANV’s, die hebben aangegeven aan het
project mee te willen doen, houden we een
wervings/startbijeenkomst voorjaar 2016,
waarbij ANV haar leden uitnodigt. CLM en
het Bureau van de Zoogdiervereniging lichten het project toe en introduceren vleermuizen met hun leefwijze, toegespitst op
het agrarische gebied. Na de bijeenkomst
noteren we de namen van de belangstellenden. Vervolgens bespreken we telefonisch
hun deelname.
We maken een informatiefolder, waarin
beschreven staat hoe de aanwezigheid van
vleermuizen op bedrijven gestimuleerd
kunnen worden. De folders worden aan de
deelnemers uitgereikt en binnen de ANV
ook onder andere leden verspreid.
Ook is deze folder beschikbaar via de websites van CLM, de Zoogdiervereniging en
Den Hâneker.
In het voorjaar worden alle 25 bedrijven
bezocht door vleermuisdeskundigen. Samen
met de boer bepalen ze de mogelijkheden om
circa 10 kasten/voorzieningen te plaatsen.

In de zomer worden op deze 25 bedrijven de
kasten door de boer zelf opgehangen op instructie van de deskundigen.
Vrijwilligers van de Zoogdierenwerkgroep
Zuid-Holland bezoeken de bedrijven twee
keer om te inventariseren welke soorten
voorkomen. Ook controleren zij of de kasten
worden bewoond. Hiervan wordt een verslag
gemaakt.
Op de slotbijeenkomst bespreken we de
resultaten. Welke voorzieningen zijn aangebracht en welke soorten vleermuizen zijn op
de bedrijven waargenomen. Ook vragen we
naar de ervaringen van de deelnemers. Tevens
zal CLM het gebruik toelichten van chemievrije alternatieven om vliegenoverlast in de
stal te voorkomen en te bestrijden.
Simon Kortleve en Gijsbert Pellikaan zijn
de contactpersonen voor Den Hâneker in dit
project.

De aarde gezond maken via de economie
Volkert Engelsman, Eosta, schetste
in zijn uitgebreide inleiding
woensdag 11 mei in Noordeloos,
een interessant alternatief voor
People Planet Profit.

Wat kunnen wij hiermee? Het komt aan
op het toepassen van dit mooie concept. Ieder in zijn of haar eigen tempo, met kleine
of grote stappen. Goed om je te realiseren
dat, ook al ben je voorstander van lokale
producten, je toch veelal wel prijs stelt op
een dagelijkse kop koffie of een incidentele
mango of ananas. De verre producent van
de mango of de ananas krijgt via Eosta als
nieuw element een naam en een gezicht,
via een postzegel.

Eerst aandacht voor Purpose, zingeving,
van daaruit naar People en Planet en dan
terechtkomen bij Profit 2.0, een concept
waarin mens en aarde niet ondergesneeuwd
worden door het financiële aspect. In de dimensies van de duurzaamheidsbloem wordt
het gedachtengoed nog verder ingevuld.
Het hart van de bloem wordt gevormd
door de socia-le aspecten, vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit, die van essentieel belang zijn voor duurzame economsiche
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activiteiten. Daaromheen, als ontluikende
kleurrijke, bloembladeren: aarde, planten,
water, dieren, lucht en energie.

De relatie producent-consument wordt op
deze manier gevoed over de landsgrenzen
heen, zelfs kris kras over de continenten.
Iets om even bij stil te staan en dan, in je
eigen tempo, verder te gaan.
Marri van de WAV

De meeste dotters zijn nu te vinden langs
de grotere wateren (Graafstroom, Achterwaterschap, Alblas, Ammerse Boezem,
Giessen, Peursemse en Schelluinse Vliet)
en er zijn enkele reservaatjes (Giessen,
Alblas, Merwede) waar ze in het drassige
land voorkomen.
In april begint de opvallende bloei van de
prachtige goudgele bloemen. De woorden
dotter en dooier hebben dezelfde oorsprong
en dat is vanwege de kleur natuurlijk.
De agrarische natuurvereniging Den Hâneker en de Natuur- en Vogelwacht de
Alblasserwaard willen zich samen inzetten om de dotters weer terug te krijgen in
het landschap. En eigenlijk is de ambitie
breder, namelijk om langs veel meer sloten en watergangen de oevervegetatie te
verbeteren. Wat is er mooier dan kleurrijke en gevarieerde begroeiing langs de
poldersloten en weteringen? Daarvoor is
samenwerking nodig met de beheerders
van de sloten en de oevers. Het blijkt

namelijk dat het beheer
de doorslaggevende factor is.
Daarvoor is het nodig om contact te zoeken en afspraken te maken over ecologisch
beheer met Waterschap Rivierenland, met
de agrariërs, met andere landeigenaren.
Wat zou het mooi zijn als er dotterslingers
door de polder komen. Den Hâneker heeft
een projectvoorstel “Dotterslingers door
de polder” ingediend bij de Gebiedsdeal-4
en we hopen natuurlijk op een positieve
reactie. Dan kunnen we aan de slag en de
ambitie is dan om 10 km bloeiende slootkanten te realiseren, met daarin natuurlijk
de dotter. Dit voorjaar willen we in ieder
geval de inventarisatie voortzetten en met
name de “witte gebieden” beter in kaart
brengen.

Wat kunt u al doen, als gewone burger en bewoner van de streek? Als
uw tuin of uw erf grenst aan een sloot
of wetering kunt u een natuurvriendelijke oever aanleggen. Dat kan ook langs
en greppel. Die natuurvriendelijke oever
kunt u inzaaien met een streekeigen bloemenmengsel voor langs de oever. Daarin
zitten ook dotterzaden. September is de
geschikte maand om het aan te leggen en
in te zaaien. Dan heeft u volgend jaar een
prachtig bloeiende oeverrand, waar ook
veel insecten op af komen.
Voor meer informatie over aanleg van een
natuurvriendelijke oever en hoe te zaaien,
kunt u terecht op www.denhaneker.nl.
Daar kunt u ook het zaadmengsel bestellen, één zakje is geschikt voor 10 m².
Bram van Vliet (NVWA) en
Gijsbert Pellikaan (Den Hâneker)

Terugblik jaarvergadering
Dinsdag 22 maart hebben wij
onze jaarvergadering gehouden.
Wij waren te gast in de Brasserie
van de MariaJohannaHoeve.
Met ongeveer 30 aanwezigen was de zaal
vol! Het huishoudelijk gedeelte, het verplichte nummer, werd doorgenomen met
de aanwezigen.
Het financieel verslag werd toegelicht door
de penningmeester. Na de pauze nam
Johan van de Minkelis van communicatieen adviesbureau Transmissie, de aanwezigen mee in een analyse van onze vereniging. Sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen passeerden de revue.
Er werden kritische vragen gesteld en ook

werden aan Johan verschillende adviezen
meegegeven. Daarna werd onder leiding van
Johan naar de toekomst gekeken. Wat voor
een vereniging wil Den Hâneker zijn?
Den Hâneker streeft de volgende ambities na:
• We zijn een broedplaats van
vernieuwing en innovatie.
• We zijn een inspirerende vereniging
voor agrarische ondernemers, recreatieve
ondernemers én burgers die trots zijn op
de streek.
• We zijn dé (netwerk)partner voor groene
initiatieven in de streek.
• Wij zetten ons stevig op de kaart door
middel van sterke communicatie
• De vereniging stuurt haar vrijwilligers
professioneel aan.

De komende tijd gaat Transmissie deze
punten uitwerken en met het bestuur bespreken. Nog voor de zomer zal een extra
ledenvergadering worden gehouden.

De nieuwe vlag!

Deze is te bestellen bij Margriet.

		

