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Voorwoord 
2018 staat voor den Hâneker in het teken van vernieuwing. Na het 20-jarige lustrum 

waar o.a. oud-minister en lid van het eerste uur, Pieter Winsemius, sprak en ons 

aanmoedigde om ons blijvend te vernieuwen zijn we aardig op weg naar het 

25-jarig bestaan. Kees Commijs en Rokus Lakerveld hebben onlangs het bestuur 

versterkt. Mariëlle de Bruijn draait inmiddels ook met het bestuur mee en zal in de 

eerstkomende ledenvergadering worden voorgesteld. Mariëlle heeft een enorme 

communicatie en marketing ervaring.

Het streekcentrum ondergaat inmiddels een complete metamorfose door de 

komst van Avonturenboerderij Molenwaard. Teun & Fien, die eerder ons 20-jarig 

lustrum opsierden, zullen kinderen, jong en oud kennis laten maken met het rijke 

boerenleven en de natuur die onze streek zo kenmerkt. Hierdoor moest ook het 

kantoor van het streekcentrum worden aangepast en zijn we inmiddels binnen het 

streekcentrum met ons kantoor naar de voorzijde verhuisd. Het streekcentrum zal 

dus niet alleen meer een plaats voor vergaderingen en bijeenkomsten zijn maar 

nu ook een plek waar mensen uit de regio en het gehele land kunnen genieten van 

de natuur van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het afwisselende landschap 

nodigt uit tot recreatieve en toeristische activiteiten. Of tot zomaar genieten van 

de lintbebouwing, van de weilanden, de boerderijen, het landschap, de koeien en 

de natuur. Het Streekcentrum en Avonturenboerderij Molenwaard wordt daarmee 

een uniek centrum voor vermaak en nu ook een startpunt om door het gebied te 

wandelen, te fietsen of… te varen. 

Door te varen geniet u ten volle. U weet het vast; vanaf het water is alles anders en 

het ontspant veel meer. Daarvoor heeft Den Hâneker i.s.m. de Historische Vereniging 

Binnenwaard en de TKBN een uniek vaarroutenetwerk ontwikkeld. Met routes en 

voorzieningen, speciaal voor u. Al varend komt u op veel bekende, maar vooral ook 

op voor u tot nu toe onbekende plaatsen. U kunt alle  

informatie vinden op www.varenindepolder.nl 

2018 wordt een jaar waarin u de wonder-

schone Alblasserwaard Vijfheerenlanden 

regio op nieuwe wijze kunt (her)

ontdekken. Wij wensen u daarbij veel 

“natuurlijk” plezier.

Coert van Ee, vice voorzitter

Het samenwerken in coöperaties heeft altijd hoog in het vaandel gestaan 

bij de familie Booij. Dat begon al met de ontwikkeling van het veenweide-

kaasinitiatief in 1990 door Martien en Betsy Booij samen met 11 andere 

boeren.  

Opzet was om kaas te maken van een gegarandeerde kwaliteit met extra 

aandacht voor natuurbeheer. Daarmee waren ze hun tijd ver vooruit en dat 

is destijds helaas niet gelukt. Marijke Booij heeft (in de lijn van haar ouders) 

in 2010 de Groene Hart Coöperatie meeontwikkeld samen met 10 andere 

pioniers. Dit is een samenwerkingsverband van 11 boeren uit de streek en zij 

leveren o.a. aan Hoogvliet supermarkten, kaasspeciaalzaken, de horeca enz. 

De focus op een goed en smaakvol product is het allerbelangrijkste, net als 

een efficiënte bedrijfsvoering! 

De coöperatie is een succes en heeft voor een kentering in het bedrijf 

gezorgd door de directe contacten met de eindgebruikers.

Leuk voorbeeld hiervan is de vraag van een klant naar een kaasplankje 

wat ter plekke in de winkel (Fenix Food Factory in Rotterdam) kan worden 

opgegeten. Inmiddels vormt dit 30% van de totale omzet van de winkel!

Door het vertrek van zoon Willem (broer van Marijke) – samen met zijn 

gezin en de complete veestapel - in 2016 kwam er ruimte in het bedrijf 

voor uitbreiding van de kaasmakerij en is de stal omgebouwd tot een 

grote, representatieve ruimte. Het heeft een energiezuinig dak en 

vloerverwarming. Verder wordt er water gebruikt uit de eigen wel. De familie 

Booij houdt van praktische duurzaamheid: dat geeft een goed gevoel en 

bijkomend voordeel is dat dit ook vaak goedkoper is op de lange termijn. 

Duurzaamheid is voor het bedrijf wat vanzelfsprekends, bij alle investeringen 

wordt gekeken of dit het energiezuiniger kan. Vaak duurdere investeringen 

maar lagere kosten en we dragen bij aan het behoud van onze mooie polder. 

In deze ruimte kunnen groepen ontvangen worden voor o.a. proeverijen 

van lokale producten (kaas, wijn, bier, sappen). Ook zijn er plannen voor het 

organiseren van workshops die door goede koks gegeven zullen worden. 

Verder zijn er boerderijdieren (koeien, schapen met lammetjes) aanwezig en 

is er een hoogstamfruitboomgaard aangeplant. 

Inmiddels is het bedrijf dus een “belevingsboerderij” geworden waar 

toeristen en dagjesmensen ontvangen kunnen worden en waar mensen 

bijvoorbeeld hun familiedagen kunnen organiseren. De gang zit er goed in: 

voor 2018 zijn er nu al 300 excursies naar de boerderij geboekt!

Maar het belangrijkste blijft toch wel de productie van smaakvolle 

kaas. Er worden inmiddels 40 soorten kaas gemaakt en daarnaast gaat 

de ontwikkeling van nieuwe soorten kaas ook gewoon door, zoals 

bijvoorbeeld kaas met zeewier of lavendel. Op het verlanglijstje staan nog 

de ontwikkeling van een rood flora kaas en een harde blauwschimmelkaas 

(soort Stilton). De kaas met toevoeging van sechuan peper (China) is 

samen met  sterrenchef François Geurds ontwikkeld en staat in diverse 

restaurants op de kaart. Ook met andere vooruitstrevende koks wordt nauw 

samengewerkt en ca. 30 restaurants in Rotterdam kopen de kazen van Booij 

in!

De boerderijwinkel is in 2012 vernieuwd en in 2014 is de stadswinkel in de 

Fenix Food Factory in Rotterdam geopend. Daarnaast staat Booij Kaasmakers 

nog 2 zaterdagen in de maand op de Rotterdamse Oogstmarkt. En omdat 

Booij Kaasmakers flexibel wil meebewegen met de tijd is er inmiddels ook 

een webshop ontwikkeld en wordt hun kaas wereldwijd verkocht!

Het bedrijf groeit heel hard en is dus vaak op zoek naar nieuw personeel, 

vooral kaasmakers. Dat valt niet mee, want het is een zwaar vak, maar als 

alles lukt dan geeft het wel een enorme voldoening!

Betsy, Martien en Marijke: heel veel succes met de verdere ontwikkeling  

van jullie bedrijf en hartelijk dank voor het inspirerende gesprek met  

Marijke Booij!

Anneke Verheij

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: 

www.booijkaasmakers.nl

Bedrijf in beeld: Booij Kaasmakers 
Middenpolderweg 63, Streefkerk en Fenix Food Factory, Veerlaan 19D, Rotterdam

INTERVIEW MET

KEES COMMIJS 

WIE IS KEES COMMIJS?

Ik ben geboren en getogen in Rotterdam. 

Mijn vader is heel lang geleden op de 

veemarkt in Rotterdam begonnen en is 

daarna stratenmaker geworden, vele straten 

in Rotterdam komen van zijn hand, helaas 

moest hij stoppen door versleten knieën 

en heupen, toen was hij al 1 van de oudste 

stratenmakers van Rotterdam. Mijn moeder 

is heel lang gevangenisbewaarster geweest 

in Dordrecht en moest tot haar grote spijt 

stoppen in verband met het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd. 

WAS DAT NIET GEVAARLIJK?

Nee, zij kon er goed mee omgaan en de 

gevangenen hadden veel respect voor haar. 

Zelf heb ik voor een andere, commerciëlere 

richting gekozen; ik werk inmiddels al een 

aantal jaren voor Luxaflex / Hunter Douglas, 

momenteel in een directiefunctie. Daarnaast 

heb ik - samen met mijn vrouw Hanneke - de 

Hanneshoeve (een boerderij voor naschoolse & 

vakantieopvang), een Theetuin en wij verhuren 

Sampans.

HEB JE OOK HOBBY’S?

Ik heb jaren gevoetbald en heb ook jaren als 

scheidsrechter gefloten, in meerdere sporten. 

In het weekend verzorg ik onze dieren: 

kippen, postduiven, paarden, ezels, geiten, 

schapen, varkens enz. en daarnaast werk ik 

als vrijwilliger in de dorpskamer waar ik o.a. 

schaakles geef.

HOE BEN JE BIJ DEN HÂNEKER TERECHT 

GEKOMEN EN WAT BETEKENT DEN HÂNEKER 

VOOR JE?

Wij zijn door onze activiteiten in Giessenburg 

natuurlijk al heel lang lid van Den Hâneker.  

Ikheb 

destijds ook  

meegewerkt aan  

het project “Even opladen”, daarbij werden 

laadpalen met bijbehorende folderkasten 

geplaatst. Anderhalf jaar geleden werd 

ik gevraagd voor de adviescommissie 

die het rapport van Bureau Transmissie 

heeft doorgewerkt. Wij hebben een aantal 

aanbevelingen uitgewerkt teneinde Den 

Hâneker te transformeren in Den Hâneker 

2.0. En vervolgens werd ik door het bestuur 

gevraagd om in het bestuur plaats te nemen 

en Kees de Jong als voorzitter op te volgen.

WAAR LIGT MOMENTEEL JE FOCUS OP?

Ik ben nog in een oriënterende fase. 

Er worden bezoeken gebracht aan alle 

werkgroepen. Er wordt daar hard gewerkt en 

er is al veel bereikt, wat zeker meer onder 

de aandacht gebracht mag worden. Verder 

zijn er gesprekken met onze partners in de 

regio, zoals bijvoorbeeld de provincie en het 

waterschap, maar ook met andere organisaties 

zoals het Streekcentrum en Kinderdijk. 

WAT IS ER OVER 5 JAAR BEREIKT?

Dan hebben wij Den Hâneker omgevormd naar 

Den Hâneker 2.0 met onze eigen uitgewerkte 

principes. Wij zijn een toonaangevend 

platvorm hier in het gebied en zijn een 

gesprekspartner voor de overheden, binnen én 

buiten de regio.

Dankjewel voor het interview. Ik wens je, 

samen met het vernieuwde bestuur, heel veel 

succes toe de komende jaren! - 

Anneke Verheij 

Bestel uw nestkast via Den Hâneker

Leuk als cadeau of relatiegeschenk

GRATIS TOEGANG VOOR  
DEN HÂNEKER LEDEN *

KOM OOK OP 2 JUNI A.S. 
VAN 10.00 – 17.00 UUR

naar de StreekParade én de 
Avonturenboerderij Molenwaard

NIEUWE BUURMAN VAN DEN HÂNEKER: 
AVONTURENBOERDERIJ MOLENWAARD

Op woensdag 28 maart vindt de officiële opening van Avonturenboerderij Molenwaard plaats en 
op vrijdag 30 maart opent het nieuwe themapark haar houten deuren voor alle bezoekers. 

Beleef met de hele familie op een unieke wijze het Hollandse landleven: van koeien melken en 
vogels kijken tot bootje varen en pony rijden. Knuffel de dieren, ontdek de oude ambachten 
en proef de (h) eerlijke streekproducten. Behaal je boerderijdiploma en geniet van de vrolijke, 
educatieve shows van tv-idolen Fien & Teun. Bij Avonturenboerderij Molenwaard: waar spelen 
ontdekken is!

*www.denhaneker.nl

IN MEMORIAM
Ben ter Bekke was een meelevend mens 
en in de begin jaren van de Hanêker actief als 
lid van de PR commissie.
Hij maakte met zijn bedrijf Focus AV in 
opdracht van de streek enkele films over het 
gebied. Oa: Bloemrijke Slootkanten, Hart 
voor het land en Kijk van de dijk. Ben was een 
enthousiast uitdrager van het agrarisch natuur 
beheer en had een groot hart voor de streek .
De laatste jaren woonde hij met Corrie een 
Brabantse kosteres in het Drentse Langeveen 
in de pastorie van de RK kerk waar zij een grote 
tuin beheerden wat veel tijd opslokte .
De laatste 4 à 5 jaar namen vanwege zijn 
gezondheid zijn krachten af maar had hij in 
Corrie een geweldige verzorgster zei hij. 2 jaar 
geleden ben ik bij hem langs gefietst en de 
prachtige tuin bewonderd . 2 weken geleden 
belde ik hem op hoe het ging? Hij klonk wel 
zwak maar was belangstellend hoe het hier 
ging en ik moest de groeten doen. 
En ze waren op zoek naar een kleinere woning.

Gertjan Kool

StreekParade 
“Natuurlijk Avontuurlijk”

Op zaterdag 2 juni a.s. organiseren Den Hâneker 

en Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt, in 

samenwerking met de Avonturenboerderij 

Molenwaard, voor de 6e keer de StreekParade. 

Dit is een streekmarkt met onder andere verkoop 

en proeverijen van streekproducten, leuke creatieve 

workshops en héél veel activiteiten voor kinderen. 

De toegang tot de StreekParade én alle faciliteiten 

van de Avonturenboerderij is deze dag voor Den 

Hâneker leden gratis en wij verwachten dus een 

record aantal bezoekers! Er zijn nog plaatsen 

beschikbaar voor exposanten, maar wacht niet te 

lang met opgeven.

Wij gaan er met zijn allen weer een gezellige en 

inspirerende dag van maken.

FOTOWEDSTRIJD

Net als vorig jaar organiseren wij ook weer een 

fotowedstrijd. Jong en oud kunnen hiervoor hun 

foto’s insturen via info@denhaneker.nl. Het thema 

dit jaar is: “activiteiten in de natuur”, bijvoorbeeld 

foto’s van schaatsers, slootje springers, fietsers, 

kanoërs, maar ook van dieren die druk zijn met 

nesten bouwen, hun jongen verzorgen of insecten 

(bijen, vlinders) die bloemen bestuiven.

De prijswinnares

van vorig jaar, 

Gerda van Blanken.



SECRETARIS

Op 22 april 2017 bereikte ons het droevige bericht dat onze SUPER 

secretaris Jan van Oostrom die dag plotseling was overleden. Jan was 

een secretaris pur sang en een echte Hâneker man in hart en nieren. Zijn 

werk voor onze vereniging was veelomvattend. Op vrijdag 28 april 2017 

was het voltallig bestuur aanwezig bij zijn afscheidsdienst en begrafenis. 

Cees heeft warme woorden gesproken tijdens de dienst namens Den 

Hâneker.

VASTE MEDEWERKER

Margriet de Jong. Zij is op de maandagen nagenoeg altijd op kantoor in 

Groot-Ammers te bereiken en werkt ook vanuit huis. André van der Ham 

is regelmatig op kantoor op de maandagen. Jan van Oostrum was tot 

aan zijn overlijden in april 2017 altijd een stabiele factor op kantoor (en 

daarbuiten). 

VRIJWILLIGER

Roel Wigman is, als zijn gezondheid het toelaat, ook regelmatig op de 

maandagen aan het werk op kantoor.

LEDEN

Per 31 december 2017 telt de vereniging 614 leden. Dit is inclusief de 

toeristische leden. Eind 2016 waren dat er 643. Een kleine daling dus maar 

we werken eraan om het ledenbestand weer te laten groeien. 

BESTUURSVERGADERINGEN

Het bestuur heeft in 2017 , behalve in juli, augustus en september, 6 keer 

vergaderd in de setting van 1 januari 2017. In de nieuwe setting heeft het 

bestuur in 2017 1x vergaderd.

LEDENVERGADERINGEN

Op 18 mei 2017 is bij Kaasboerderij Kuiper de jaarlijkse ledenvergadering 

gehouden. Voorafgaand aan deze vergadering hebben we Jan van 

Oostrum herdacht. De vergadering stond daarna in het teken van Den 

Hâneker 2.0. Kijken naar de toekomst! 

Op 18 oktober 2017 is in Museum de Koperen Knop een extra 

ledenvergadering gehouden vanwege de bestuurswisseling. Cees de 

Jong en Ria van Wijngaarden hebben die avond afscheid genomen. Zij 

kregen beiden een mooi Hâneker beeldje en een nestkast uitgereikt met 

daarnaast nog een persoonlijk cadeau en lovende woorden van de  

vicevoorzitter Coert van Ee. 

SAMENSTELLING BESTUUR PER 18 OKTOBER 2017

Kees Commijs - voorzitter, Coert van Ee - vicevoorzitter, André van der 

Ham - penningmeester, Alida Ambachtsheer - lid (secretaris)

Rokus Lakerveld - lid, twee vacatures

 

BESTUURSZAKEN

Het bestuur heeft zich in 2017 o.a. sterk gemaakt voor:

-  Den Hâneker 2.0 verder handen en voeten te  

geven. Een commissie Toekomst Den Hâneker  

heeft het rapport van Transmissie en alle  

inbreng van bestuur, leden en externen  

bestudeerd en dit vertaald in een advies.  

Dit gaat in 2018 weer verder worden uitgewerkt.

- Werven van nieuwe bestuursleden.

-  Vanaf februari 2017 zijn er regelmatig gesprekken geweest met het 

bestuur van het Streekcentrum.

-  Het vaarroutenetwerk is op 22 april 2017 met het onthullen van de 

Overtoom bij Wijngaarden officieel van start gegaan.  

De afwerking en daarna het onderhoudsplan is in 2017 verder aan 

gewerkt en zal in 2018 worden afgerond en ingekaderd.

-  Diverse overleggen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau zijn 

bijgewoond. En waar nodig heeft u dit in Poldernieuws kunnen lezen. 

Poldernieuws is 3 keer verschenen in 2017 met veel informatie over 

onze vereniging en haar leden. 

-  In de eerste bestuursvergadering nieuwe setting in november 

2017 hebben we een aspirant bestuurslid mogen verwelkomen en 

wel Mariëlle de Bruijn uit Hoornaar. Mariëlle gaat het belangrijke 

speerpunt van PR en communicatie invullen binnen het bestuur.

ACTIVITEITEN VOOR EN DOOR LEDEN 

Januari 2017 - Snertavond met uitreiking van de prachtige  

    brochure Polderleven

Juni 2017 - Streekparade bij streekcentrum Liesveld 

Okober 2017 - Stands in de streektent tijdens de Fokveedag /

   Boerenlanddag in Hoornaar

WERKGROEPEN

De diverse werkgroepen zijn in 2017 ook actief bezig geweest met al 

bestaande en nieuwe initiatieven. In hun jaarverslagen in Poldernieuws 

zijn de activiteiten te lezen. Het bestuur van Den Hâneker is trots op de 

vrijwilligers die deze werkgroepen aansturen. In 2018 zal ook voor de 

werkgroepen Den Hâneker 2.0 nog meer zichtbaar worden.

TENSLOTTE

Het bestuur dankt alle medewerkers, vrijwilligers, leden, sponsoren, 

bedrijven, kortom iedereen die zich persoonlijk heeft ingezet of 

financiële bijdragen heeft geleverd om o.a. projecten en activiteiten 

mogelijk te maken, heel hartelijk. 2017 heeft daardoor glans gekregen. 

In 2018 gaan we Den Hâneker 2.0 verder uitwerken maar dit kunnen we 

niet zonder u. Mogen we ook in 2018 weer op u rekenen? Wij zien u graag 

op de ledenvergadering op 17 april 2018.  

      Alida Ambachtsheer

www.denhaneker.nl
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Jaarverslag Bestuur
INTERVIEW MET

ROKUS
LAKERVELD

ONTMOETINGSMOGELIJKHEDEN

U heeft ons weer kunnen ontmoeten tijdens de Startavond, de 

StreekParade, de Fokveedag en de Slotavond. Verslagen hiervan zijn 

reeds gepubliceerd.

STREEKPRODUCTEN

Samenwerking met Drechtstadsboer en Rechtstreex: opzet is het 

bevorderen van de korte ketens. Dat wil zeggen zo min mogelijk 

tussenschakels en kilometers van leverancier naar consument. Zij zoeken 

verkooppunten in de omgeving, maar ook producenten die willen leveren.

Uit onze streek wordt al geleverd door Biokaas Kinderdijk, 

Forellenvisvijvers Zederik en Kaasboerderij Booij. Kaasboerderij 

Noorderlicht, Gansch Anders (ganzenproducten en wild) en De Drie 

Wedden (biologisch ossenvlees en lamsvlees) zijn nog in gesprek.

ZIN

Nieuwe ontwikkelingen in het kader van ZIN (Zichtbaarheid, Innovatie 

en Naamsbekendheid):

• Meer persberichten in de lokale kranten

•  Evaluatie Polderleven “oude stijl”: willen wij deze aanpassen of 

behouden? Dit wordt tijdens de Startavond besproken.

•  Ontwikkeling ander promotiemateriaal, zoals bijvoorbeeld een 

streekkaart met daarop alle streekproducten. 

•  Definiëren huisstijl: hier wordt aan gewerkt door Mariëlle de Bruijn.

•  Breder verspreiden van Polderleven, o.a. naar alle belangrijke 

landelijke bladen: zoals Landleven, Buitenleven, Seasons, FietsActief, 

Fiets, MAX Magazine, Libelle, Margriet, Zin.

Tenslotte staan we samen sterk!   Anneke Verheij

Werkgroep Plattelandstoerisme  
en Streekproducten HOOGTEPUNTEN UIT 2017

Werkgroep Educatie
De werkgroep Educatie 

is in 2017 3 keer bijeen 

geweest. Rani Korevaar 

maakt sinds begin 2017 deel 

uit van de werkgroep, iemand 

met zowel een agrarische als een 

onderwijskundige achtergrond. 

Kernactiviteit is het organiseren van excursies 

voor leerlingen van diverse scholen en schooltypes. Het lespakket 

‘Slootkantbeheer’ wordt al bijna 20 jaar aangeboden. De waaiers 

over bloemen en planten die als aanvulling gelden op  het lespakket 

‘Slootkantbeheer’ zijn vanaf 2017 ook te koop op het Streekcentrum en 

in de stands van den Hâneker op de Fokveedag en/of de Streekparade. 

Het lespakket ‘Erf-en Weidevogels’ is wat jonger en naar blijkt uit de 

opgaven van de scholen wat meer in trek. Het nieuwste lespakket 

‘Welkom op de Boerderij’ is een succes. 

De inspanningen van de werkgroep zijn niet tevergeefs. Honderden 

kinderen brachten in 2017 een bezoek aan een boerderij, en hebben 

daar kennis gemaakt met het leven op de boerderij. Dat ging om 

brugklassers van HAVO/VMBO (ca. 160 leerlingen), kinderen in de 

bovenbouw van het basisonderwijs (ca. 230 leerlingen), kinderen uit de 

onderbouw van het basisonderwijs (ca. 175 leerlingen) en leerlingen van 

het ZML-onderwijs (ca. 110 leerlingen). De laatste twee groepen maken 

gebruik van het lespakket ‘Welkom op de Boerderij’. Dit pakket is in 

tegenstelling tot de eerstgenoemde pakketten niet seizoengebonden 

voor wat betreft de excursies aan de boerderij. Om te kunnen 

voldoen aan de vraag naar het lespakket wordt een tweede pakket 

samengesteld, met dieren, verkleedkleer en lesbladen. We noemen de 

excursie van de jongste kinderen van de basisscholen aan de boerderij 

een snuffelstage. De ontvangende boer(in) bereidt zich terdege voor op 

hun komst en leidt hen op een speelse manier over het boerenerf. Daar 

valt altijd veel meer te zien dan menigeen aanvankelijk denkt. 

De werkgroep stelt zich ten doel de oudste lespakketten komende tijd 

te digitaliseren, zodat de verwerkingsmogelijkheden beter aansluiten 

bij de huidige manier van lesgeven. Bent u geïnteresseerd in onze 

werkzaamheden, of wilt u als boer ook groepen ontvangen, 

neem dan contact op via de website. - Lies Bassa

Een groot deel van onze activiteit dit verslagjaar werd gevormd door de korte voedselketens. Dit jaar werd een 
onderzoek uitgevoerd om beter te weten waar we staan en hoe we verder kunnen. We gaan na het onderzoek 
gerichter verder, zoekend naar nieuwe vormen van inspiratie en samenwerking, waarbij de relatie stad en 
platteland verder ingevuld wordt.  We waren bij Matthijs Baan waar we, samen met diverse partijen, spraken 
over verschillende invullingen voor de korte keten in onze regio.  De wereldvoedselviering met Klaas van Egmond 
gaf ons een aansprekend veelomvattend kader aan de voedselsituatie wereldwijd.  In oktober waren we met een 
vertegenwoordiging op uitwisselingsbezoek bij onze Ghanese partner.

In augustus verongelukte onze voorzitter Frits Kool. Samen met Kees van Gaalen, onze nieuwe voorzitter, gaan we verder 
op de weg waarop Frits een sterke inspirator was, de weg van mondiaal denken en lokaal handelen. - Marri de Jong

2017 WAS EEN ACTIEF EN BEWOGEN JAAR VOOR DE WAV 

BESTUUR OP 1 JAN. 2017
Cees de Jong, voorzitter 

Coert van Ee, vice voorzitter
André van der Ham, penningmeester

Jan van Oostrum, secretaris 
(overleden 22 april 2017)

Ria van Wijngaarden, lid
Alida Ambachtsheer, lid

BRENGT U OOK EEN STEM UIT OP DEN HÂNEKER BIJ DE RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE? ALVAST DANK!

Agrarisch Natuurbeheer:  
DEELNAMEBEREIDHEID ONVERMINDERD 

HOOG

De bereidheid om deel te nemen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb), is in 

de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden onverminderd hoog. Tijdens de intekening voor 2017 

bleek zelfs sprake te zijn van een lichte toename van het beheer ten opzichte van 2016.

Een mijlpaal, vroeg in het voorjaar, was de plaatsing van maar liefst 23 plasdraspompen 

op zonne-energie, mede dankzij een subsidie van de provincie Zuid-Holland. De vele 

percelen met (greppel)plasdras versterken het beheer in de weidevogelmozaïeken.

MONITORING

In het voorjaar van 2017 is op 4.307 hectare een beperkte BMP-monitoring (Broedvogel 

Monitoring Project) uitgevoerd (twee telrondes in plaats van vijf). 

Op de gemonitorde oppervlakte zijn 5.540 geldige waarnemingen gedaan in twee 

telrondes, resulterend in 2.369 broedparen/territoria (gemiddeld 55,00 per 100 hectare). 

De meest voorkomende soorten waren    

In 2016 en 2017 samen zijn op 7.457 hectare 9.228 

geldige waarnemingen gedaan in twee telrondes, 

resulterend in 3.902 broedparen/territoria (52,33  

per 100 hectare). Dit is het geschatte aantal 

broedparen/territoria bij alle deelnemers met 

weidevogelbeheer in het werkgebied van  

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Verder is in 2017 de botanische kwaliteit van 

enkele percelen (incl. botanische randen) door 

een vegetatiedeskundige gekarteerd op ANLb-

indicatorsoorten. De resultaten maken duidelijk 

dat er goede mogelijkheden zijn voor de (verdere) 

ontwikkeling van kruidenrijk grasland.

SLOOTBEHEER

In 2017 is voor het eerst meegedaan binnen het leefgebied ‘categorie water’ (bijna 85 

kilometer gefaseerd baggeren met de baggerpomp). We kijken hier positief op terug, en 

werken aan een verdere verduurzaming van het slootbeheer in  de regio.

VERBETERPLAN

Op 25 september is een verbeterplan ingediend 

bij de provincie Zuid-Holland, met tien stappen 

om het weidevogelbeheer in de periode 2018-

2021 op een hoger niveau te krijgen. Twee 

belangrijke stappen zijn: ontwikkeling van 

kruidenrijk grasland en vernatting door 

met name (greppel)plasdras. Het 

verbeterplan, dat in overleg 

met diverse gebiedspartijen 

is opgesteld, vormde de 

basis voor een POP3-

subsidieaanvraag.

Marcel Benschop

broedparen per 
100 hectare

Grutto 13,12

 Tureluur 4,50

 Krakeend 4,06 

 Scholekster 3,69

Kievit 23,36

www.denhaneker.nl

VOOR IN DE AGENDA: 
LEDENAVOND DEN HÂNEKER 

OP DINSDAG 17 APRIL A.S.

IN DE AVONTURENBOERDERIJ 

MOLENWAARD. 

NADERE INFORMATIE VOLGT.

WIE IS ROKUS LAKERVELD?
Ik ben geboren als kleinzoon van een boer. 
Mijn opa had helaas geen opvolger. Ik heb mij 
als kind al beziggehouden met het opfokken 
van kalfjes. Later heb ik gekozen voor een 
opleiding aan de HAS in Den Bosch.  Ik kwam 
in contact met Teunis Jacob Slob (voor Den 
Hâneker leden zeker geen onbekende!) en 
wij hebben – samen met zijn vrouw Nelie 
en dochter Anja – een maatschap opgericht 
waarvoor ik nu met veel plezier werk. 
Daarnaast werk ik 2 dagen in de week bij Hans 
Rietveld Agrarisch Advies. Ik ben getrouwd 
met Bertine den Besten en sinds een paar 
maanden trotse vader van een zoon!

HEB JE OOK HOBBY’S?
Ik ski heel graag, maar het omgaan met 
de koeien is toch mijn grootste hobby! 
Verder houd ik mij graag bezig met het 
weidevogelbeheer en het botanisch 
slootkanten- en weidebeheer, gericht op 
vergroting van de biodiversiteit. Wij hebben 
inmiddels weer de plas-draspomp aangezet, 
dus kunnen we binnenkort weer genieten van 
het geluid van de grutto’s, kievieten en andere 
weidevogels!

HOE BEN JE BIJ DEN HÂNEKER TERECHT 
GEKOMEN EN WAT BETEKENT DEN HÂNEKER 
VOOR JE?
Ik ben – net als Kees – gevraagd om plaats 
te nemen in de commissie die het rapport 
van Bureau Transmissie heeft doorgewerkt. 
En later is mij gevraagd om bestuurslid te 
worden. Ik vind Den Hâneker een hele mooie 
vereniging die zorgt voor verbinding en 
contact tussen “boeren, burgers en buitenlui”.

WAAR LIGT MOMENTEEL JE FOCUS OP?
Wat mij betreft ligt het op meer zichtbaarheid 
van Den Hâneker. Wij moeten meer naar 
buiten treden en beter zichtbaar zijn bij allerlei 
evenementen.

WAT IS ER OVER 5 JAAR BEREIKT?
Ik hoop dat wij meer jonge boeren enthousiast 
kunnen maken voor het weidevogelbeheer 
en het agrarisch natuurbeheer. En ik hoop 
dat wij samen kunnen bereiken dat dit ook 
economisch haalbaar is. Een samenwerking 
met het Wellant College lijkt daarbij van 
cruciaal belang.

Dankjewel voor het interview. Heel veel succes 
in het behalen van jullie doelstellingen! - 

Anneke Verheij 


