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Voorwoord:
“Genieten van Genoeg”

Hoe slechts een paar woorden je aan het 
denken kunnen zetten. Zo las ik een stukje 
over een boek van Martine Vonk getiteld 
“Genieten van Genoeg”. Martine is lid van 
onze vereniging en heeft ook een paar keer 
een presentatie verzorgd. Duurzaamheid is 
de rode draad in haar presentaties, publi-
caties en boeken. Zij is ongeneeslijk ziek. 
Met dit boek zet zij weer veel mensen aan 
het denken. Bij mij blijft die titel wel hangen. 
Wij en jullie sluiten een jaar af en de balans 
wordt opgemaakt. Was het genoeg ?  
Hebben wij genoten? Wij maken plannen 
voor het nieuwe jaar. Waar streven wij naar? 
Wanneer is het genoeg ? Gaan wij er ook 
van genieten? Of zijn “genoeg” en  
“genieten” omstandigheden, die in onze 
evaluaties en plannen niet voorkomen? 
Zitten wij in de race van meer en meer…. 
Voor onze vereniging wordt 2017 ook een 
spannend jaar. Alle overleg van dit jaar  
moet eindelijk eens vertaald worden naar 
concrete plannen. Laten wij elkaar veel 
genoeg en veel genieten toewensen.

JvO

Bedrijf in beeld

 Van de redactie:
Laten wij maar met een goed bericht beginnen: 
Anneke Verheij komt de redactie versterken ! 
Daar zijn wij heel blij mee en wij wensen haar 
veel plezier met de nieuwe taak!! Verder komen 
er twee zeer enthousiaste ondernemers in beeld: 
Katleen Kay met haar bedrijf Polderspa en de 
fam. Blokhuis met hun organisatie Kweetal. 
Polderspa is het bedrijf in beeld en bij de fam. 
Blokhuis zijn wij welkom voor de snertavond. 
De snertavond wordt een prachtig begin van ons 
nieuwe verenigingsjaar. 

JvO 

Genieten en ontspannen in de  
Alblasserwaard. Deze klein- 
schalige wellness is geopend 
sinds september 2015 en is  
gelegen in het landelijke Ottoland.

Eigenaresse Kathleen Kay heeft haar jaren 
lange ervaring opgedaan als docente wellness 
bij diverse scholen waaronder IVS Opleidingen 
een instituut in dit vakgebied. Sinds 1997 
heeft zij een eigen cosmeticalijn, welke bestaat 
uit natuurlijke producten en volledig milieu- 
en diervriendelijk is ontwikkeld. Kathleen Kay 
heeft bewust gekozen voor kleinschaligheid 
zodat de gasten kunnen genieten van persoon-
lijke aandacht.
Bewust een moment tijd nemen voor jezelf, dat 
is waar het bij de Polder Spa omdraait. Door 
een dag te onthaasten of even tussen de be-

drijven door, vind je een heerlijke balans door 
ontspanning en heerlijke behandelingen.
De Polder Spa biedt unieke behandelingen ge-
inspireerd door de rust en de heilzame produc-
ten van het platteland. Bijzonder zijn de hooi-
baden voor de voeten , vanzelfsprekend met 
biologische hooi. De behandeling vindt plaats 
in een houten kuip. Er zijn verschillende bad 
therapieën zoals een Detox Appelbad en een 
anti-aging Melk- en Honingbad. Overigens 
met honing uit eigen imkerij, de appels en de 
melk(wei) uit de Alblasserwaard.
Het polder Spa concept biedt tevens diverse 
(dag) arrangementen aan vanaf 2 tot 6 uur. 
Men kan kiezen uit het populaire Oosters  

arrangement met een gelaats Hammam (oos-
ters badritueel) onderdeel en vele andere ar-
rangementen zodat er voor iedereen keuze is. 
Ook biedt de Polder Spa aparte behandelingen 
aan zoals massages, aroma- en kruidenthera-
piebehandelingen, verfijnde gelaatsbehande-
lingen en hand- en voetverzorging. Daarnaast 
beschikt de Polder Spa over een Finse sauna, 
een Infra Rood kleuren sauna, lichttherapie en 
Hammam behandelingen.
Momenteel wordt de vlindertuin volledig 
gerenoveerd zodat het in het voorjaar weer een 
paradijsje wordt.
De leiding van Polder Spa is in handen van 
Kathleen Kay. Met haar vakkennis en haar 
gastvrijheid zal een bezoek aan de Polder Spa 
meer dan de moeite waard zijn.
Polder Spa, A 111 , 2975 BE Ottoland, 
www.polderspa.nl
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Polderspa Ottoland

Misschien heeft u weleens mensen 
fietsen gezien met een gps in hun 
hand. Zij zijn op zoek naar caches die 
door Den Hâneker verstopt zijn.

Geocaching is een schatzoekspel dat over de hele 
wereld wordt gespeeld door zo’n 5 miljoen men-
sen. Het principe van geocaching is dat iemand 
een schat (geocache) verstopt ergens in de natuur. 
Bij voorkeur op een mooie of speciale plek. Ver-
volgens publiceer je de GPS coördinaten op in-
ternet zodat anderen, met behulp van deze coör-
dinaten, deze speciale plek ook kunnen ontdek-
ken en de geocache vinden. Als je de geocache 
gevonden hebt schrijf je je naam in het logboekje 
en plaats de geocache weer terug. Vervolgens laat 
je een bericht op internet achter dat je de geoca-
che gevonden hebt en wat je ervan vond.

Zo’n geocache kan van alles zijn, als er maar een 
logboekje in past. Vaak worden er plastic bak-
jes, kokertjes, potjes gebruikt. Maar er zijn ook 
prachtige kunstwerken die mensen maken. Als 
deze maar tegen het weer kunnen en het log-
boekje droog en schoon blijft.

Den Hâneker heeft een fietsrondje uitgezet van 
zo’n 30 km door de Alblasserwaard. Je fietst 
langs de Giessen en de Graafstroom maar ook 
door het Hollandse landschap. Deze route komt 
langs diverse ondernemers van Den Hâneker. 
Theetuinen, bootverhuur, B&B. Het start- en 

eindpunt ligt vlakbij minicamping Slingeland 
en Theetuin HannesHeerlijkHeid. Geliefde 
plekjes die cachers bezoeken.

De route ligt er sinds 2012 en is zo’n 1000 x 
gelogd. Mensen komen van heinde en ver, ook 
buurlanden zijn fanatieke bezoekers.
De route onderhouden kost het nodige werk. 
Nieuwe logboekjes, schone bakjes en verdwenen 
caches vervangen. Als fanatieke cachers hebben 
we hier veel plezier in, en genieten van de zeer 
positieve logjes die bezoekers achterlaten.

Meer info over geocachen is te vinden op 
www.geocaching.com

Sandra van Es en Corina Damsteeg 

Studenten HAS Hogeschool werken aan een duurzame landbouw!
Bijdragen aan een duurzame en toekomst-
bestendige landbouw in de Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden, was dinsdagmiddag 8 
november 2016 hét thema in het streekcen-
trum in Groot-Ammers. Negen studenten 
Landscape Planning & Development van 
HAS Hogeschool hebben voor drie agrarische 
bedrijven een persoonlijk duurzaamheidsad-
vies uitgebracht.

Mirjam Bikker van de Arina’s Hoeve, Peter 
Heikoop van de Groene Geer , Tom en Simon 
Kortleve waren de betrokken agrariërs. De 
gepresenteerde ideeën waren erg divers, van 
asbestsanering en zonnepanelen tot dubbel-
doelkoeien en gehele landschapsontwik-
kelingsplannen. Bij het opstellen van het 
duurzaamheidsadvies is rekening gehouden 
met de wensen en doelen van de agrariërs. 
Daarentegen was er ook voldoende ruimte 
voor bijzondere en creatieve ideeën uit de 
‘open mind’ van de studenten. Zo zei één van 
de studenten: “de kracht van deze opdracht is 
dat ik een agrariër verder kan helpen in zijn 
bedrijfsvoering richting de toekomst”.
Na het overhandigen van de adviesrapporten 

Verslag van duurzaamheidsonderzoek.

was er positieve respons van de agrariërs op 
de duurzame maatregelen op en rondom het 
bedrijf. Al met al kan terug gekeken worden 
op een succesvolle en prettige samenwerking. 

De agrariërs zagen het als een ‘eye opener’ en 
de ideeën zullen komende dagen nog eens 
uitbundig aan de keukentafel besproken 
worden.

Al geocachend 
“Genieten door de Waard”

Namens het Bestuur 
van Den Hâneker  

en de redactie  
de beste wensen  

voor 2017



   

Nieuwsbrief Den Hâneker

Verslag: Werkgroep Plattelandstoerisme en Streekproducten
Verslag Werkgroep Plattelands-
toerisme en Streekproducten van 
de Slotavond op 16 november jl. 
Locatie: biologisch-dynamische 
kaasboerderij Noorderlicht van 
Kees van Gaalen en Maria  
Inckmann-van Gaalen te  
Noordeloos

Vele leden hadden gehoor gegeven aan de 
uitnodiging om mee te komen praten over 
het afgelopen seizoen en over de uitwer-
king van de ambities van Den Hâneker. 
De zaal was tot de laatste stoel toe bezet!

Gastheer Kees van Gaalen vertelde over het 
ontstaan van het bedrijf en het maken van 

wilde weide kaas op een ambachtelijke en 
natuurlijke manier. Andere aandachtspunten 
van Noorderlicht zijn duurzame landbouw 
en ontwikkelingssamenwerking. Slogan 
hierbij is: denk mondiaal en handel lokaal! 
Ook natuur- en weidevogelbeheer staan hoog 
op de agenda. Meer informatie is te vinden 
op www.kaasboerderij-noorderlicht.nl

Vervolgens was er een presentatie door 
Dick de Jong over de promotie van onze 
streek en de lokale bedrijven met tips en 
voorbeelden hoe dit verbeterd zou kunnen 
worden. Deze presentatie kunt u vinden op 
onze website.

Tijdens de discussie over dit onderwerp 
noemden de aanwezigen de volgende punten:
-  Beter gebruik maken van de regionale 

media: bladen o.a. Kontakt,  

Merwestreek, AD enz. (artikelen)
  tv-zenders zoals SBS 6, TV Rijnmond,  
 TV West (reportages)
-  Aandacht voor en bundelen van alle  

brochures, ook wandelroutes. 
-  Wijdere verspreiding van onze brochures 

(niet alleen VVV-punten en de folderkas-
ten, maar ook bijvoorbeeld bibliotheken, 
tandartsen e.d.)

- Uitdelen flyers bij evenementen
-  Méér gebruik maken van facebook en 

twitter

De avond werd afgesloten met een infor-
meel samenzijn tijdens het nuttigen van 
wat hapjes uit de streek met bijbehorende 
drankjes.

Het volledige verslag vindt u eveneens op 
de website van Den Hâneker.

Rabobank Agrarisch Team, hart voor de polder!
Het Agrarisch Team van  
Rabobank Alblasserwaard  
Vijfheerenlanden staat inwoners 
van de wijde regio met raad en 
daad bij in hun inspanningen 
voor een aantrekkelijker land-
schap en duurzame agrarische 
bedrijfsvoering.

Manager Geert Hoeke van het Agrarisch 
Team beschouwt de regio met trots. Trots, 
want: ‘Ondernemers in de agrarische sector 
slagen er goed in om toegevoegde waarde 
te geven aan hun bedrijf. Door efficiënt te 
produceren, fokkerij of verbreding van de 
bedrijfsvoering. En dat gaat allemaal in goede 
harmonie met de omgeving.’

De Rabobank stimuleert initiatieven die bij-
dragen aan de vitaliteit van het gebied. ‘We 
stellen ons daarin proactief op’, vertelt Hoeke. 

‘Klanten die meedoen aan het agrarisch na-
tuurbeheer kunnen in aanmerking komen 
voor een groenfinanciering met rentekorting. 
Bij een renteverlenging of investering wijzen 
wij klanten op het aanvragen van een groen-
verklaring bij Den Hâneker. Op basis van 
deze verklaring overleggen wij met de klant of 
het interessant is hiervan gebruik te maken’. 
Particulieren die in het kader van landschaps-
beheer duurzame of maatschappelijke initi-
atieven ontplooien vinden bij de Rabobank 
veelal gehoor bij ondersteuningsvragen. 

De bank is daarnaast overal in de regio betrok-
ken bij platforms waarop burgers in contact 
komen met het boerenlandschap. ‘We zijn 
bijvoorbeeld hoofdsponsor van het Fokveedag 
Boerenlandfeest in Hoornaar’, vertelt Geert 
Hoeke. ‘Dat is bij uitstek een voorbeeld van 
een platform waar burgers en boeren elkaar 
ontmoeten. Een evenement als Food Factory 
in Arkel hebben we ook ondersteund en we 
hebben een Rabo-kano in de vaart gebracht in 
het regionale vaarroutenetwerk.’

Hoeke benadrukt: ‘Maar we staan natuurlijk 
óók voor de agrarische bedrijven die puur op 
basis van productie bestaansrecht hebben. Zij 
zijn van groot belang voor de hele economi-
sche dynamiek in de streek, omdat zo veel an-
dere bedrijven van de sector afhankelijk zijn.’

Wilt u weten wat het Agrarisch Team van  
Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden 
voor u kan betekenen? 
Neem dan contact op via agrarischteam.av@
rabobank.nl.

In het voorjaar van 2016 heeft Collectief 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden een be-
heermonitoring uitgevoerd bij ongeveer de 
helft van de deelnemers binnen het ANLb-
leefgebied open grasland. Per deelnemer zijn 
zowel de beheerde als onbeheerde percelen 
geteld, met een totale oppervlakte van 3.150 
hectare, onderverdeeld in 19 deelgebieden.

Aansluitend heeft de teller eind mei, begin 
juni alarmtellingen uitgevoerd in 13 ge-
schikte (deel)polders. Aan de hand van deze 
tellingen is het BTS bepaald op 77% (bruto 
territoriaal succes: het aantal alarmerende 
ouderparen gedeeld door het aantal broedpa-
ren x 100). Een mooi resultaat.

Ruim boven de 65% die nodig wordt ge-
acht voor een stabiele weidevogelpopulatie, 
maar natuurlijk voor verbetering vatbaar.

De dichtheid van de grutto in het werkge-
bied van het collectief (de Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden), was in 2006 16,08 en 
in 2009 13,97 broedparen per 100 hectare 
(beide gebaseerd op vijf telrondes, uitge-
voerd door Sovon en Marcel Benschop). Ten 
opzichte van de gruttomonitoring die het 
collectief in 2015 heeft laten uitvoeren door 
Sovon, met een dichtheid van 8,90 binnen 

De volgende geldige waarnemingen zijn gedaan. 
(erachter het aantal broedparen en de dichtheid)

Soort Aantal geldige Aantal Dichtheid 
 waarnemingen broedparen (broedparen/100 ha.)

Kievit 1.711 779 24,73
Grutto 746 336 10,66
Scholekster 319 133 4,22
Tureluur 278 98 3,11
Krakeend 267 95 3,02
Kuifeend 104 0 0,00
Knobbelzwaan 70 24 0,76
Slobeend 53 14 0,44
Veldleeuwerik 37 30 0,95
Graspieper 26 21 0,67
Wintertaling 21 0 0,00
Watersnip 20 0 0,00
Bergeend 19 3 0,10
Zomertaling 10 0 0,00
Wulp 7 0 0,00
Tafeleend 1 0 0,00

het leefgebied open grasland, is de grutto-
dichtheid in 2016 gestegen (dezelfde telme-
thode, maar andere tellers: in 2015 door Sovon 
en in 2016 door Marcel Benschop). In 2015 
was er meer predatie.

De kievit is ten opzichte van 2006 en 2009 
licht afgenomen. De scholekster is stabiel 
gebleven, de tureluur is stijgend (van 2,65 in 
2006 en 2,38 in 2009 naar 3,11 in 2016), en 
de krakeend flink stijgend (van 0,84 in 2006 
en 1,11 in 2009 naar 3,01 in 2016). 
De knobbelzwaan en slobeend nemen flink in 
dichtheid af.

   
Save the date  

STREEKPARADE 2017 
het Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt biedt samen met Den Hâneker  
weer een podium voor de producten uit de streek.  

 
Op zaterdag 17 juni van 10.00 – 16.00 uur  

 

 

Graag nodigen wij u met uw bedrijf, organisatie, vereniging uit om hieraan deel te 
nemen. Samen met u kunnen wij hiervan een mooie, leerzame en inspirerende dag 
maken. 
Kosten: kraam 4 m       € 40,-  
  kraam 2,50 m  € 30,-  
Informatie: Maria Epema mobiel 06-23641660, Jan van Oostrum 06-11246434 
Opgeven: email m.e.epema@gmail.com  
Entree voor bezoekers van de StreekParade is gratis 
Parkeren is gratis. 
Adres: Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt, Wilgenweg 3, 2964AM  Groot Ammers, tel 0184 602616, Email: 
info@streekcentrum.nl  www.streekcentrum.nl. 
 

Op woensdag 11 januari is de  
jaarlijkse snertavond. U/jullie worden  
hartelijk uitgenodigd daarbij aanwezig  
te zijn. Ook dit jaar zijn wij weer  
welkom op een unieke locatie. 
De fam. Blokhuis heeft in Schelluinen 
een duurzaam gebouw gerealiseerd in 
een omgeving met verschillende doelstel-
lingen. Hij zal daar die avond ons alles 
over vertellen en/of laten zien. Voor wie 
niet wachten kan: www.kweetal.com. 
De ontvangst is vanaf 18.30 uur. 
Het adres is Landscheiding 2-4 
4209 DH te Schelluinen. 
Er is voldoende parkeergelegenheid op 
het terrein. De Landscheiding begint 
bij kilometerpaal 3,6 van de N 216 
Schoonhoven-Gorinchem. 
Vanuit de richting Schoonhoven kan men 
het beste doorrijden tot de rotonde bij  
het transportcentrum en dan terugrijden 
tot km-paal 3,6 en dan rechtsaf.

Aanmelden uiterlijk 7 januari via 
info@denhaneker.nl, of op maandag 
via tel. 0184-605300

Uitnodiging 
snertavond

Weidevogels 2016 AV


