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VOORAF                                         DICK DE JONG 
 

Deze week liep ik over een markt langs de kraam van een aardappelhandel. Er 
lagen diverse soorten aardappele en aan een van de kanten een opengescheurde 
doos met een hoeveelheid zakken met chips. Een van de zijflappen van de doos 
bevatte de tekst ‘boerenschips’. Natuurlijk werd daarmee ‘boerderijchips’ bedoeld. 
Maar waar het om ging was duidelijk. Niet het middel, maar het doelt telt.   
Diezelfde avond liep ik naar een brievenbus voor een ouderwets handwerk: het 
posten van een brief. Binnenkijkend in een van de huizen die ik passeerde zag ik 
mensen op de bank zitten, televisie kijkend met een zak chips binnen handbereid. 
Ik dacht aan de uitdrukking dat alles wat je eet tussen danken en bidden overbodig 
is. Maar is dat wel zo? Vroeger was het bij boeren wel de gewoonte dat er ’s avond 
voor het slapen gaan nog een bordje pap werd gegeten. Niet onlogisch eigenlijk, 
als je je realiseert op welke tijden er toen gegeten werd. Als je ‘tussen de middag’ 
warm eet en ronde vijf uur een avondboterham, dan is het niet vreemd dat je een 
uur of vier later, zo tegen bedtijd, wel weer trek hebt.   
 

LET OP! 15 juni en 7 september 2019: fietstocht ter gelegenheid          
                van 20-jarig bestaan van Boerderij & Erf AKV… 
 
 

DIEREN OP TEGELS  
 

 
    

     Elke tegel op zich vertelt zijn eigen verhaal…  
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COLUMN       HENK SR BOVEKERK 
 

Uithaal 
‘’t Was nog maar net voorjaar of mijn moeder kreeg de kriebels: tijd voor de uit-
haal.’  Toen ik onlangs die woorden van iemand hoorde, sprongen de herinne-
ringslaatjes in mijn geheugen open. Dat was me wat, vroeger thuis op de boerderij. 
In gedachte ga ik zo’n 65 jaar terug. De bedden, gevuld met stro of kapok, de de-
kens, alles werd van de zolder gehaald. Op het kleerhek, op stokken tussen stoe-
len werd alles uitgestald om te luchten. De mattenklopper maakte extra uren en de 
ragebol, emmers met water en doeken gingen mee naar boven om stof en spin-
nenwebben aan te pakken. 
Zoveel jaren later lijkt het romantische terugblikken, maar zo mooi was het niet. 
Slapen onder het rietendak, ’s winters koud en bij vorst soms ijspegeltjes op de 
dekens en in de nachtspiegel, simpel gezegd de pispot, een dun vliesje ijs.  
Weet je niet wat je mist dan mis je het nu eenmaal niet! 
 

 
 

Er is geen prijs aan verbonden, maar toch blijft de vraag: ‘wat doet die boer daar met die lange stok?  

 

HET BOERENHEK  
 

Nu er overal weer vee in de weilanden loopt zie je hier en daar ook nieuwe boeren-
hekken verschijnen. Niet allemaal zijn ze even fraai, maar zeker wel herkenbaar 
als boerenhek. Anneke Bode schreef hierover in mei 2017 een artikel. Dat is de 
basis voor een artikel op internet, wat weer leidde tot het verhaal dat hier volgt.  
 

MATERIAAL     
Al sinds mensenheugenis worden hekken van hout gemaakt. Hout is in de natuur 
beschikbaar, heel dichtbij te vinden en over het algemeen gemakkelijk te bewer-
ken. Nog steeds zie je in ons werkgebied tal van voorbeelden van houten hekken. 
Houten hekken waren vroeger kostbaar. Gelukkig hoefden ze alleen te worden 
geplaatst op de dammen naar de weilanden, want de alom aanwezige sloten zorg-
den voor voldoende ‘afrastering’. Wel werd er vaak hout gebruikt voor poorten en 
kleine hekwerken bij de boerderij. 
 

HISTORIE 
In vroeger tijd waren hekwerken van zodanige waarde dat ze bij de verkoop van 
een woning in de transportakte genoemd werden. Ook bij de verkoop van weilan-
den noemde de notaris ze vaak met name. Ewout de Kuijper Ewoutszoon uit 
Schelluinen liet in 1880 beschrijven dat: ‘de stigt gelegen tussen het 1e perceel en 
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het ten noorden daarvan gelegen eigendom van mej. de wed. Dammes de Kuijper 
Dammeszoon voor gezamenlijke rekening van de eigenaren moet worden onder-
houden, evenals het hek, staande op die stigt aan de voordijk’.  
Tegenwoordig komen er steeds meer metalen hekken, die zijn veel duurzamer. En 
ook verschijnen er hier en daar kunststof hekwerken. Die zijn weer goedkoper. 
 

VERDWIJNEN 
Inmiddels zijn de houten hekken een verdwijnend fenomeen. Slietenhekken zie je 
eigenlijk bijna nergens meer, de karakteristieke houten boerenhekken volgen on-
getwijfeld. Op veel plaatsen zijn ze gaandeweg al vervangen door metalen of 
kunststof exemplaren. De zo gewoon lijkende houten boerenhekken zijn daarmee 
verbannen naar de brandstapel.  
 

   
 

Drie maal: ‘zonder titel’.  
 

MOOI 
Ze zijn toch zo mooi, die houten boerenhekken! Ze lijken allemaal op elkaar, maar 
ze zijn veelal verschillend. Van begin af aan, of door tussentijdse reparaties. Tel-
kens een plank vervangen en de nieuwe dan net iets anders aanbrengen, omdat 
dat steviger is. Als je dergelijke hekken van dichtbij bekijkt, dan zie je allerlei 
scharnieren, soms slechts bestaand uit een stuk touw. Sommige hekken zijn wat 
afgekloven, door het in het weiland lopende vee. Laten we trots én zuinig zijn op 
de houten hekwerken in onze streek! Een jongetje schreef ooit:  

Ziet mijn vader een hek,  
dan wordt hij total-gek, 
dan stapt hij uit de auto  
en neemt terstond een foto!’ 

 
 

JAARVERSLAG 2018                                                               Paul Eikelenboom 
 

Op de voorjaarsbijeenkomst van 2 april jongstleden heeft het bestuur het volgende 
jaarverslag aan de leden voorgelegd:  
 

Het bestuur van de Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden bestond bij de 
aanvang van het stichtingsjaar uit: Kees Bakker (voorzitter), Arie Bassa (vicevoorzitter), Paul Eikelenboom (secre-
taris), Koos Timmer (penningmeester) en de leden Sheila van den Berg, Nel Hakkesteegt, Dick de Jong en Jan 
Brandwijk. Adviseurs zijn Piet den Hertog en Jans Bos. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst werden Aad van der 
Meijden en Koos Timmer als bestuurslid respectievelijk penningmeester formeel benoemd. 
De Stichting kent enkele werkgroepen, zoals:  
Advies en Voorlichting, waarin zitting hebben Piet den Hertog (voorzitter), Meine Mollema, Anke de Ridder, Elly 
Schep, Rien van den Tooren en Teus Koorevaar. De werkgroep vergaderde in 2018  eenmaal, ten huize van 
Meine Mollema. Er werden in 2018 tien vragen ontvangen en na de beantwoording daarvan konden we enkele 
nieuwe leden verwelkomen. Helaas kon Teus Koorevaar vanwege een ernstige ziekte niet meer aanwezig zijn. 
Wel heeft onze stichting haar medewerking verleend aan de toekenning van de koninklijke onderscheiding en de 
uitreiking daarvan door burgemeester Van den Borg. 
Boerenerf, waarin zitting hebben Nel Hakkesteegt, Jannie Bakker, Joke Karelse, Wil Kortleve, Tineke Schakel, 
Marga Starrrenburg en Joke Vonk. De werkgroep heeft met haar materiaal een wisselende expositie samenge-
steld, die in Open Vensters in Ameide en De Zes Molens in Hoornaar aan het publiek is getoond. In de expositie 
zijn ook de maquettes van boerderijen van Meine Mollema en Rokus van der Giessen opgenomen. 
Voorbereiding 20-jarig bestaan, een werkgroep, bestaande uit de dames Nel Hakkesteegt, Sheila van den Berg 
en Jans Bos.  
Het ledental daalde van 239 naar 234. Helaas was de oorzaak in meeste gevallen overlijden of verhuizing van een 
boerderij naar een appartement. 
Het dagelijks bestuur vergaderde in 2017 achtmaal, het algemeen bestuur kwam zevenmaal bijeen. Zij vergader-
de in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. 
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Er werden in 2018 556 berichten per post of per e-mail ontvangen. 148 keer werd een bericht verstuurd. 
Er werden 13 Nieuwsbrieven met de naam ‘Boer en Hoeve’ verstuurd, waarvan 2 op papier en 11 digitaal. Deze 
laatste aan ruim 700 geïnteresseerden. 
Voor het nieuwe Leaderproject (Polders met Waarden 2017-2020) hadden we ons kandidaat gesteld tezamen 
met gebieden Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke. Projectleider Dick de Jong had hiervoor een projectplan 
geschreven. We zijn bezig om op een later tijdstip toewijzing te krijgen, de gesprekken hierover lopen nog, er is 
contact met koepelorganisatie Agrarisch Erfgoed Nederland. 
Daarnaast is een aanvrage gedaan voor een subsidie voor het project Digitalisering van Het Erfgoedhuis Zuid-
Holland. Dick de Jong heeft hiervoor een projectplan geschreven en hiervoor is een subsidie toegekend door het 
Prins Bernhard Cultuurfonds van € 10.000, zijnde 50% van de benodigde gelden. 
Daarnaast is er een projectplan Vrijkomende Agrarische Bebouwing opgesteld, waarvoor een bijdrage door de 
provincie is toegezegd van € 13.000, 25 % van de gelden.   
De voorjaarsvergadering werd gehouden op 23 april 2018. Na het officiële gedeelte verzorgden de Riettelersver-
eniging De Wieden en Rietdekkersbedrijf Den Hartog Riet BV een presentatie. 
De najaarsexcursie was op 20 oktober 2019, 42 leden namen hieraan deel. Dit keer voerde de rit naar de 
Utrechtse vallei, waar na de vergadering het nabijgelegen museum en buitenruimte, dat herinnert aan de slag bij 
de Grebbeberg, werd bezocht. Hierna brachten we een bezoek aan een boerderij, die zoveel mogelijk energie-
neutraal werkt. 
Onze Stichting had een kraam op de Fokveedag, die werd bemensd door Kees Bakker, Koos Timmer, Arie Bassa 
en Nel Hakkesteegt. Een mooie stand met een prijsvraag. 
De vrijwilligersavond werd dit keer gehouden op 2 februari 2019 met 35 kaderleden in de boerderij van Nel 
Hakkesteegt. Behalve de gebruikelijke quizzen waren er presentaties van Teus Koorevaar over het werk van 
HANCA, waarin onze Stichting participeert, Jan van Vliet met mooie beelden van boerderijen in de Krimpener-
waard en oud-notaris Wim van Leussen over de herbestemming van zijn pand in Ottoland. 
Op 23 augustus 2018 vond bij boekhandel Ritmeester in Meerkerk onder grote belangstelling de presentatie 
plaats van het verhalenboek De Stee van Saan van Pietere, geschreven door streekkenner bij uitstek Hans Mout-
haan. Inmiddels zijn er al meer dan 300 verkocht. 
In februari was er een Verlichte Proeverijen Route in de Krimpenerwaard, weer georganiseerd door Lyanne de 
Laat. Enkele bestuursleden vertegenwoordigden onze Stichting op de boerderij van de familie Verdoold in Ber-
kenwoude. 
Onze Stichting is door Dick de Jong en Arie Bassa vertegenwoordigd in een werkgroep, die samen met de ge-
meente Molenlanden, het Gebiedsplatform en L.T.O. de problematiek betreffende de V.A.B. (Vrijkomende Agra-
rische Bebouwing) bespreekt. 
In 17 november 2019 was er in een boerderij in de Bonrepas in Vlist een toneelspel onder de titel Boerderij in de 
Buurt over herbestemming van boerderijen. Aansluitend was er een discussie over dit onderwerp, waaraan ook 
vertegenwoordigers van de gemeenten Krimpenerwaard en Lopik deelnamen. 
Door cultuurcoaches in ons gebied is aan Boerderij & Erf AKV gevraagd een bijdrage te leveren aan een informa-
tieoverdracht over agrarisch erfgoed aan de schooljeugd. Hiertoe is ook door B&E een convenant ondertekend 
en medewerking toegezegd. Momenteel wordt hiertoe een leskist samengesteld. 
In het kader van de samenwerking met de Krimpenerwaard presenteerde B&E zich tijdens de Open monumen-
tendag op de boerderij van bestuurslid Aad van der Meijden in Bergambacht. 
Bestuursleden woonden ook de ledenvergaderingen van koepelorganisatie Agrarische Erfgoed Nederland en 
andere bijeenkomsten, zoals die van het Gebiedsplatform bij. 
Zoals hij al eerder had aangekondigd nam Kees Bakker afscheid als voorzitter. Arie Bassa is gevraagd deze functie 
op zich te nemen. 

Paul Eikelenboom, secretaris, 30-03-2019. 

 

 
 

Aquarel uit mei 1931 van J. Verheul Dzn: Appeldijk Haastrecht. Het is in 1986 afgebroken.  
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JAARREKENING 2018                                  Koos Timmer 

 

 
 

 
 
 
 

 

  
 
 

PUBLICITEIT ZOEKT VRIJWILLIGERS  
 
 

Een van de zaken waar we al jaren onze aandacht op vestigen als bestuur is het 
geven van meer bekendheid aan ons bestaan als Boerderij & Erf. Net zoals andere 
organisaties, die een aspect van de samenleving behartigen, merken ook wij dat 
het beslist nodig is om continu te laten merken dat je bestaat.  

Veel te veel mensen, instellingen en 
overheden zijn elke keer opnieuw 
bezig om ‘het wiel uit te vinden’, 
terwijl daar als het om ‘de boerderij’ 
gaat een uitermate deskundige in-
stelling voor kan worden geraad-
pleegd.  

 

 

 
 

 

 

   

Graag willen wij ons in de toekomst meer gaan presenteren bij daartoe geëigende 
gelegenheden. 
Wij zoeken mensen die ons willen vertegenwoordigen. Wij houden ons van harte 
aanbevolen: reacties graag naar het secretariaat. Schroom niet: als we met velen 
zijn kunnen we de taken goed gaan verdelen; het bestuur rekent op u allemaal! 

 
 

DE SOCIALE MEDIA 
 

Het is duidelijk dat met je tijd meegaan van groot belang is om het hoofd boven 
water te kunnen houden. In die wetenschap realiseert het bestuur zich dat ook 
Boerderij & Erf de moderne sociale media moeten gaan benutten. Daarom zoekt 
het bestuur enthousiaste jongelui (of hiermee handig zijnde ouderen…) die hand- 
en spandiensten willen verrichten op dit gebied.  
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CADEAU-IDEEËN 
 

 
 

€ 14,95, 100 pagina’s ISBN: 
9789080803879 

 
 

108 pagina’s, € 14,95 
ISBN: 9789080803800 

 
 

96 pagina’s € 14,95. 
ISBN 9789080803886   

 
 

352 pagina's € 35,00 
ISBN: 9789080803855 

 

ADVERTENTIES 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

Redactie en samenstelling: TEKSTWERK & CO - Bureau Tekstwerk ı Dick de Jong ı djtekst@planet.nl ı 06-22845889 
 

BOERDERIJ & ERF 
alblasserwaard – krimpenerwaard - vijfheerenlanden  

 

secretariaat: Sluis 57    2964 AT Groot-Ammers    
0184-661425 of 06-53759618  

secretariaat@boerderijenerf.nl     
www.boerderijenerf.nl 

 

 

Zomaar…, uit een plaatjesboek. 


