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Vernieuwing
Vernieuwing: dat is wat mij te binnen schiet 
als je begin van het jaar, na een enkele zon-
nestraal, de sneeuwklokjes haast de grond 
uit ziet springen. In twee dagen van een 
scheur in de grond naar een sierlijk bloeien-
de verkondiger van vernieuwing. Het is een 
nieuw jaar, een nieuwe lente en het signaal 
dat er nog veel meer op komst is, zoals 
lammetjes, nog veel meer zonnestralen en 
vooral veel energie. 

Als je deze metafoor op onze vereniging 
spiegelt dan hebben wij langer tijd nodig 
voor de vernieuwing en de vertaalslag naar 
hoe je de vereniging de toekomst inbrengt.

Maar toch, in deze nieuwsbrief maakt u 
kennis met de mensen die na eerdere  
inspanning de vertaling tot echte stappen  
aan het voorbereiden zijn.

Zij zijn dus eigenlijk de sneeuwklokjes en 
dat belooft veel moois!!!

Veel leesplezier in deze nieuwsbrief.

Cees de Jong

Bedrijf in beeld

 Van de redactie:  Oproep: MATERIAAL 

MELKERIJ EN KAASMAKERIJDe eerste nieuwsbrief van het 
nieuwe jaar. 

Zoals gebruikelijk met de nodige terugblik-
ken op het afgelopen jaar. Het volledige 
jaarverslag en de financiële stukken zijn op de 
website te vinden. Op dit moment wordt de 
website ook aangepast aan de nieuwe inzich-
ten. Van harte aanbevolen om eens te kijken 
en uw reactie is van harte welkom op info@
denhaneker.nl. Dit geldt vooral voor de toe-
ristische ondernemers. Veel leesplezier toege-
wenst. Mogelijk staat in de volgende editie 
uw verhaal, activiteit, bedrijf, of iets anders 
wat u graag wilt delen met de leden van Den 
Hâneker. Wij horen graag van u/jullie !!
De jaarvergadering staat nu gepland  
op donderdag 18 mei. Dit heeft te maken 
met de voortgang van de projectgroep. T.z.t. 
zult u een uitnodiging ontvangen voor deze 
vergadering met informatie over alle gegevens.

Het is in Nederland nog mogelijk 
om gezond en lekker voedsel te 
produceren zonder het milieu te 
schaden met chemische middelen. 
Dat bewijzen Peter Heikoop en 
Saskia Heikoop-Brantjes. 

Het bedrijf werkt sinds 1997 volledig bio-
logisch. Dat houdt het volgende in:
•  De koeien lopen in de zomer buiten en 

de rest van de tijd zijn ze gehuisvest in 
een hellingstal waarin ze los kunnen 
lopen en overdag naar buiten kunnen. 
Loslopen is belangrijk omdat de koeien 
hun hoorns mogen houden.

•  De dieren krijgen biologisch voer waarin 
geen genetisch gemanipuleerde grond-
stoffen worden gebruikt.

•  Medicijnen worden alleen in uiterste nood- 
zaak gegeven, het liefst homeopatische.

•  Er is klaver in de grasmat gezaaid en dat 
zorgt ervoor dat de grond op natuurlijke 
wijze vruchtbaar blijft. Daarnaast wordt 
de opgespaarde mest in de lente en zo-
mer gebruikt om het land te bemesten.

Andere activiteiten zijn het verbouwen 
van biologische groenten en het telen 
van hoogstamfruit. De overige dieren op 
de boerderij hebben ook allemaal ruime 
verblijven. Het zijn scharrel-legkippen, 
scharrelvarkens en een aantal schapen die 
in de boomgaard lopen. En als het hun tijd 
is dan worden alle dieren op een humane 
wijze geslacht. 
De groente- en vleesproducten worden in de 
boerderijwinkel van De Groene Geer ver-
kocht. Daarnaast is er vraag van diverse res-
taurants in de regio naar dit “scharrelvlees”.

Het blijkt dus economisch haalbaar om 
het bedrijf op deze wijze te runnen en De 
Groene Geer hoeft niet veel de publiciteit 

te zoeken om haar producten kwijt te raken.
Een artikel in de Telegraaf van enige tijd 
geleden zorgde voor een run op de toen 
nog in het weiland lopende vleeskippen 
en moest er soms “nee” verkocht worden 
zodat er nog kippen voor de vaste klanten 
beschikbaar bleven. Helaas heeft een steeds 
terugkerende vos ervoor gezorgd dat dit 
niet langer haalbaar was. De legkippen 
lopen nog wel buiten in een ruime uitloop, 
maar slapen ’s nachts veilig binnen.

En om het plaatje compleet te maken: er kan 
van 1 april tot 1 oktober ook gekampeerd 
worden bij de Groene Geer. In een tentje, 
camper of caravan. De sanitaire voorzienin-
gen zijn eenvoudig, er zijn veel speeltoestel-
len voor de kinderen en – voor de vroege 
vogels - de zonsopgang is adembenemend!

Voor meer informatie kunt u de website  
bezoeken: www.degroenegeer.nl

De voornaamste taak van de werk-
groep is het leven en werken op de 
boerderij onder de aandacht van 
kinderen brengen. 

Daarvoor kunnen een drietal lespakketten wor-
den gebruikt: Slootkantbeheer, Erf- en Weide-
vogels en Welkom op de Boerderij. Dit laatste 
pakket is speciaal ontwikkeld voor de ZML-
scholen, maar ook uitermate geschikt voor de 
onderbouw van de basisscholen. 
We merken als werkgroep dat er op de scholen 
veel verandert voor wat betreft informatiever-
strekking. Hoog op de agenda staat daarom 
digitalisering van de pakketten Slootkantbeheer 
en Erf- en Weidevogels. We zoeken daarvoor 
hulp! Bent of kent u iemand die onze werkgroep 
wil versterken? Neem contact op met Margriet 
de Jong van Den Hâneker. 
Een eerste aanpassing heeft reeds plaatsgevon-
den. De zoekkaarten zijn vervangen door prach-
tige waaiers. Wellicht hebt u ze gezien tijdens 

de Fokveedag. Daar in de stand heeft mevr. E. 
van Leeuwen, wethouder in Giessenlanden de 
eerste exemplaren in ontvangst genomen. Te 
zijner tijd worden de waaiers in zeer handzaam 
formaat te koop aangeboden. Tijdens de Fok-
veedag kwamen veel kinderen in de stand hun 
kennis spelenderwijs vergroten. Aan dit spelen 
was een prijs verbonden. Bij familie van Drenth 
kwam de felicitatie via de mail en Mirthe hoopt 
op 4 maart haar prijs in ontvangst te nemen. 
We maken er gewoon een feestje van.
De aanvragen voor de excursies voor 2017 
lopen binnen, we gaan het voorjaar tegemoet.

Projectgroep Hoogstamsnoeicursus
Met het rapport van adviesbureau Transmissie, 
de opmerkingen van de ledenvergadering bij de 
familie Zijderveld en alle opmerkingen op de 
formulieren met de ambities mag nu een pro-
jectgroep aan de slag om met concrete aanbe-
velingen te komen. Zowel over het wat, als het 
hoe zal de projectgroep een advies uitbrenegen. 
Na bespreking in het bestuur zal het resultaat 
dan gepresenteerd worden in de ledenvergade-
ring van donderdag 18 mei. 

De commissie, die met deze bijna onmogelijke 
opdracht aan de slag gaat, bestaat uit: Gerdien 
Bikker, Kees Commijs, Rokus Lakerveld en Ad 
van Rees. Zij zullen ondersteund worden door 
André van der Ham als notulist.

Biologische boerderij “De Groene Geer”

Jaarverslag 2016 educatie 

Nieuwsbrief voorjaar 2017

In januari heeft Den Hâneker  
een cursus gegeven voor achter-
stallig onderhoud aan oude 
hoogstamvruchtbomen. 
 
Op de theorieavond kwamen 18 cursisten 
af. De docent, Gijsbert Pellikaan, legde 
uit hoe je achterstallig onderhoud aanpakt. 
Welke takken snoei je weg, of kort je in 
of laat je juist staan. Hoe verjong je de 
vruchttakken? 
Op 2 locaties langs de Lekdijk in Tienhoven 
waren oude verwaarloosde appel- en peren-
bomen, en daar konden we naar hartelust 
het geleerde in praktijk brengen. En dan 
blijkt elke boom net weer anders te zijn. 
Dat vraagt voortdurend overleg en daarna 
de zaag er in. Bij het tweede adres was een 
andere serie fruitbomen met veel knipwerk, 
omdat daar vorig jaar al veel was gesnoeid, 
wat veel jonge scheuten had opgeleverd. 

Met veel animo is op beide zaterdagen 
gewerkt en de soep was voortreffelijk. We 
zijn niet klaargekomen, maar hebben wel 
veel opgestoken en ook veel werk verzet. 
Goed gereedschap konden we lenen van 
de Groene Motor. Volgend jaar gaan we de 
cursus zeker herhalen.

Locatie Everdingen 2017/2018

Kaas & Koe is de titel van de zomerexpositie 2017 
in Museum De Koperen Knop. Het museum 
wil daarbij aan de hand van afbeeldingen en 
voorwerpen in beeld brengen wat de koe voor de 
streek betekent in het kader van de kaasmakerij. 
Daarbij gaat het om het verleden, maar ook over 
de huidige tijd. Daarom doet het museum een 
beroep op iedereen. Als u materiaal heeft dat 
misschien voor de expositie bruikbaar is, kan 
dat per telefoon of per mail worden gemeld: 
0184-611366 of koperenknop@planet.nl 
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Jaarverslag agrarisch natuurbeheer 2016
Jaarverslag 2016 WAVNieuw stelsel van agrarisch 

natuurbeheer. 
Met ingang van 1 januari 2016 is het nieuwe 
stelsel voor agrarisch natuur- en lanschaps-
beheer ingegaan. Door het collectief 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is er een 
gebiedsaanvraag ingediend bij de beide 
provincies. In totaal bijna 250 deelnemers 
doen op één of andere wijze mee om het 
agrarisch natuurbeheer tot een succes te 
maken, iets om met elkaar heel trots op te 
zijn. Voor resultaten kijk op de website van 
het collectief: www.collectief-av.nl.

Plas-dras 
Eén van de beheermaatregelen die bijdragen 
aan de kwaliteit van het weidevogelbeheer 
is de (greppel) plas-dras. Het gedurende 
een bepaalde periode in het voorjaar plas-
dras zetten van een deel van een perceel om 
zodoende ideale omstandigheden te creëren 
voor weidevogels om te foerageren. De 
totale oppervlakte aan plas-dras is het laat-
ste jaar enorm toegenomen, is zelfs vervijf-
voudigd ten opzichte van de jaren ervoor! 
We denken hiermee een grote kwaliteits-
slag te kunnen maken. Dit jaar hebben we 
voor deze plas-dras percelen in totaal 23 
pompen die werken op zonnepanelen, ge-
plaatst om zodoende de uitvoering verder 
te optimaliseren. 

Weidevogeldrone
Als werkgroep zijn we betrokken bij de 
verdere ontwikkeling van de weidevo-
geldrone. Een technische ontwikkeling die 
de beheerders en vrijwilligers verder kan 
ondersteunen bij het opsporen van wei-
devogelnesten. Waarschijnlijk zullen we 
het komende seizoen met een drone in ons 
gebied gaan vliegen.

Werkgroep 
De werkgroep agrarisch natuurbeheer houdt 
zich bezig met tal van zaken rondom het 
agrarisch natuurbeheer. Met name innovatie 
en de verdere ontwikkeling van het agrarisch 
natuurbeheer krijgt de nodige aandacht. 
Diverse beleidsmatige zaken komen ook 
regelmatig terug op de agenda van de werk-
groep, denk hierbij bijvoorbeeld aan Natura 
2000, het beheer van de Molenkade en het 

Achterwaterschap. De werkgroep onderhoudt 
ook kontakten met andere organisaties en 
overheden, zo zijn er kontakten met de pro-
vincies Zuid-Holland, Utrecht, Waterschap 
Rivierenland, BoerennatuurZH.nl, gemeen-
ten, Natuur en Vogelwachten.

Jaarverslag Den Hâneker 2016
Bestuur op 1 jan. 2017:
Cees de Jong, voorzitter
Coert van Ee, 2de voorzitter.
André van der Ham, penningmeester.
Jan van Oostrum, secretaris.
Ria van Wijngaarden, lid.
Alida de Jong, lid

Leden
Per 31 december 2016 (31 december 
2015) telt de vereniging leden 643 (655) 
van wie er 101 (99 ) toeristisch lid zijn. Je 
zou kunnen zeggen dat de ledendaling tot 
stand is gebracht. Straks, na de uitwerking 
van onze nieuwe ambities, zijn wij een nog 
betere partij om lid van te worden.

Personeel en vaste vrijwilligers
Roel Wigman heeft na zijn verhuizing 
zijn begeleiding weer kunnen regelen en 
is op maandag weer op kantoor. De erfbe-
planting en met name de erfvogels zijn de 
thema’s waar hij zich mee bezighoudt. Ook 
heeft hij mensen geadviseerd bij de inrichting 
van hun terrein.

Daar heeft Gijsbert Pellikaan zich ook mee 
beziggehouden. Daarnaast is hij druk ge-
weest met het ontwikkelen van projecten. 
Dat vraagt best veel tijd en of de projecten 
wel/niet worden opgenomen in de gebieds-
deal is een langdurige en onzekere zaak.
Margriet de Jong is en blijft onze rots in de 
branding.

Van de bestuurstafel
Toekomst Den Hâneker: door bureau 
Transmissie uit Gorinchem is een analyse 
gemaakt van Den Hâneker. Dit heeft ge-
leid tot een aantal ambities en aanbevelin-
gen. Eén van die aanbevelingen is dat er 
een projectgroep wordt aangesteld om de 
ambities verder uit te werken. Deze pro-
jectgroep is daar nu mee bezig.
Andere onderwerpen:
- De samenwerking met het Streekcentrum.
- De samenwerking met de collectieven.
- De voortgang van de projecten.
- Het opzetten van nieuwe projecten.
-  Overleg met gemeenten, gebiedsplatform, 

WSRL, provincie, RWS e.a.

Ledenactiviteiten
Januari  Snertavond bij de familie Baars 

in Vianen
Maart Jaarvergadering bij de Maria  
 Johanna Hoeve in Noordeloos
Mei  Extra ledenvergadering bij de 

familie Zijderveld in Leerdam
Juni  Streekparade, samen met Het 

Streekcentrum
Augustus  Minimarkt met de Rabobank 

bij de molens van Kinderdijk
Oktober Fokveedag 

Werkgroepen
Wat zou Den Hâneker zijn zonder de 
werkgroepen. Ook in 2016 is er door de 
leden weer veel werk verzet. 
Zichtbaar op de Fokveedag en tijdens  
bijeenkomsten. Minder zichtbaar tijdens 
overleg, ondersteuning van leden, enz. enz. 
Het bestuur wil hen heel hartelijk bedan-
ken voor het vele werk in 2016 en hoopt 
ook in 2017 weer een beroep op hen te 
kunnen doen.

Jaarverslag 2016 plattelandstoerisme en streekproducten
Startavond op 4 april bij de Maria 
Johanna Hoeve in Noordeloos
Na een gastvrije ontvangst door Leo en Janneke 
Kool vertelde Leo over de ontwikkelingen bij 
de Maria Johanna Hoeve, met name over de 
golfbaan. Dit sloot goed aan bij de bespre-
king over de KLM Dutch Open (internatio-
naal golftoernooi van 8 t/m 11 september). 
Gert Baars, voorzitter van de werkgroep 
PT&S, vertelde het nodige over de lopende 
projecten en de avond werd besloten met een 
gezellig informeel samenzijn.

Streekparade op 18 juni in Streek-
centrum Ooievaarsdorp Liesvelt
De dag begon met opening van de ten-
toonstelling “Onze Streek Onze Zorg” door 
burgemeester D. van der Borg. Deze ten-
toonstelling - met interactieve elementen 
voor kinderen - met als rode draad het water, 
het ontstaan van de polder en de ontwik-
keling van de natuur is het hele seizoen te 
bezichtigen. 
Vele ondernemers uit de streek presenteerden 
hun producten en diensten. Verder kon men 
onder andere genieten van taarten, wafels, 
soepen en hartige hapjes, de wijnen uit 
Goudriaan, het streekbier uit Papendrecht en 
nog veel meer streekproducten. De kinderen 
timmerden bijenhotels en rolden kaarsen van 
bijenwas. De educatiegroep van Den Hâneker 
begeleidde de kinderen bij het vissen in de 
sloot waarin zij allerlei waterinsecten, visjes, 
kikkers e.d. ontdekten. De ponykar reed af 
en aan naar de verhalenvertelster in het Kooi-
kershuisje. Verder werd het sponsorcontract 
tussen de Rabobank en Den Hâneker onder-
tekend en is het vaarroutenetwerk geopend 
door middel van onthulling van de RABO-
bank kano! Al met al een zeer geslaagde 
Streekparade met een goede opkomst. 

Midzomeravond bij Museum De 
Koperen Knop in Hardinxveld-
Giessendam op 28 juni 
Gert Baars opende deze bijeenkomst en gaf 
vervolgens het woord aan directeur Alida de 
Jong. Zij schetste een interessant beeld van 
de historie en de huidige bedrijfsvoering van 
het museum. Kwaliteitsverbetering en samen-
werking met andere musea staan hoog in het 
vaandel. Men moet elkaar helpen en verster-
ken! De boodschap van Alida is: blijf innove-
ren, doelen stellen en eventueel bijstellen én 
zoek de samenwerking! Afsluitend werd het 
boek “Omzien in verwondering, 25 jaar muse-
um” van Dick de Jong uitgereikt. Daarna was 
het tijd voor een prima verzorgd buffet met 
salades, saté en een lekker drankje. Vervolgens 
konden de aanwezigen het museum en de tuin 
met daarin de nieuwe theetuin bekijken.

Fokveedag in Hoornaar op  
3 oktober
De stand is goed bezocht. Volgende keer wordt 
de stand waarschijnlijk samen met streekcen-
trum Ooievaarsdorp Liesvelt bemensd.

Slotavond bij de biologisch  
dynamische kaasboerderij  
Noorderlicht in Noordeloos  
op 16 november
Dit was een druk bezochte avond, de zaal was 
tot de laatste stoel bezet. Na de opening door 
Gert Baars gaf Kees van Gaalen een interes-
sante presentatie over de totstandkoming van 
het bedrijf en de ambachtelijke en natuurlijke 
manier van productie van hun wilde weide-
kaas. Belangrijk zijn ook duurzame landbouw 
en ontwikkelingssamenwerking, alsmede 
natuur- en weidevogelbeheer. Vervolgens gaf 
Dick de Jong een boeiende presentatie over 
de promotie van onze streek. De avond werd 
besloten met een discussie over de uitwerking 
van de ambities van Den Hâneker, met name 
over het punt “sterke communicatie”. Daarna 
was het tijd voor de heerlijke streekhapjes en 
bijbehorende drankjes.

Streekproducten
Er zijn in het afgelopen jaar een aantal ge-
sprekken geweest met diverse groeperingen 
teneinde de verkoop van onze streekproduc-
ten verder te promoten en te activeren.  
Afsluitend meldt Gert Baars dat de werk-
groep graag van onze leden de nodige feed-
back krijgt om hier eventueel mee verder te 
gaan. Wij horen het graag!

Projecten
De projecten:
• Project toeristische bewegwijzering
•  Ontwikkeling van een compleet integraal 

recreatief routenetwerk, bestaande uit fiets-
routes, wandelroutes en vaarroutes. Zijn 
inmiddels afgerond.

Op donderdag 23 maart organiseren wij weer 
de startavond 2017. 
Wij hopen u daar (weer) te ontmoeten om 
van gedachten te wisselen over alle nieuwe 
ontwikkelingen en ideeën. 
 

Tenslotte staan we samen sterk!

De WAV heeft zich het afgelopen 
jaar weer ten volle gericht op de 
twee thema’s die in haar naam 
terug te vinden zijn: duurzame 
landbouw en ontwikkelings-
samenwerking.

Als eerste is daar de duurzame landbouw. 
De agrariërs binnen de WAV zijn steeds 
actief om hun kennis en kunde verder te 
verduurzamen. Die verduurzaming ge-
beurt vaak op het individuele bedrijf, maar 
vooral ook in samenwerking met en geïn-
spireerd door anderen. 

Dat zijn andere agrariërs uit de eigen regio, 
maar ook steeds vaker burgers en stedelin-
gen. De WAV zet zich in om de band met 
burgers en stedelingen steviger te maken. 
Ook om de verbinding tussen boer en 
burger korter te maken. Momenteel onder-
zoeken vijf agrarische HBO studenten het 
draagvlak in onze regio voor uitbreiding 
van de zogenaamde “korte ketens” (waarbij 
een korte verbinding tussen boer en burger 
is).

Het tweede thema voor de WAV is ontwik-
kelingssamenwerking. Hoogtepunt voor de 
WAV was de ontvangst van drie Ghanese 
boeren, lid van de partnerorganisatie van 
de WAV, in september/oktober. Tijdens 
deze intensieve uitwisseling bleek opnieuw 
dat “verre” medeburgers inspirerend kun-
nen zijn voor ons, agrariërs en (andere) 
burgers. 

2016 was het jaar waarin Goof Slob, mede 
oprichter en erelid, overleed. De WAV 
hoopt nog jaren door te gaan op de destijds 
mede door Goof ingeslagen weg.

Postcoderoosregeling: 
een nieuwe gunstige regeling 
voor energieprojecten.
Wat is postcoderoos regeling? 
-  Regeling voor stimuleren van lokale  

duurzame energieopwekking 
-  Energiecoöperatie investeert in zonnepanelen 

op een dak en is eigenaar van installatie 
-  Leden van energiecoöperatie kunnen  

hiermee energiebelasting verrekenen 
-  Dak eigenaar hoeft zelf niet te investeren 

en kan een (lage) huuropbrengst krijgen 
-  Leden wonen binnen postcodegebied  

(4 cijfers en aangrenzende postcodes) 

Tijdens het project MDJD hebben wij ook 
wel eens een oproep gedaan. Nu er een gun-
stige regeling is om mee te doen vragen wij 
het opnieuw. Welke ondernemer heeft een 
dak beschikbaar en welke stroomafnemers 
hebben interesse om in een project mee 
te doen? Meldt u aan voor deelname/meer 
informatie: info@denhaneker.nl.


