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In gesprek met Pauline en Louis de Groot 

Wie zijn zij

Dit melkveebedrijf werd opgericht door leden van de families De Groot 

en Kloek. Louis en Pauline werken samen met vier werknemers; zij 

houden en verzorgen ca. 300 koeien en 150 stuks jongvee. De weidemelk 

wordt geleverd aan kaasfabriek Leerdam en verder wordt er rauwe melk 

en biest uit huis verkocht.

Meer begrip voor de agrarische sector: Beleef de boerderij en adopteer een Koe

Opzet is om meer burgers bij het boerenbedrijf te betrekken en een 

tegenhanger te bieden aan de negatieve berichtgeving rondom de 

agrarische sector. Wat een leuke manier om kennis te maken met het 

boerenleven en vooral met koeien! Een koe is nieuwsgierig, eigenzinnig 

en enorm gewend aan routine. Ze hebben allemaal een eigen karakter 

en dat maakt de omgang met koeien zo leuk. Voor € 50,- per jaar kan je 

een eigen koe adopteren: je mag zelf een koe uitzoeken en de roepnaam 

bepalen. Verder hoor je al het nieuws over deze koe en de boerderij en 

ben je minimaal 2 x per jaar welkom voor een gezellig bezoek. 

Na berichtgeving door AD Rivierenland en RTV Rijnmond zijn er inmiddels 

11 koeien geadopteerd. 

Wil je weten hoe het is om boer te zijn? Geef je dan op voor de Melkexperience

Dit geeft je een kijkje in de keuken van een modern boerenbedrijf. Na 

de ontvangst krijg je een rondleiding op het bedrijf, help je mee met het 

voeren van de kalfjes en ga je mee de wei in om de koeien op te halen 

voor het melken. Na het melken ontvang je een fles heerlijke verse melk 

om thuis nog even na te genieten. 

Educatie

Het bedrijf wordt bezocht door scholen om hier een praktijkles te 

volgen en binnenkort vindt de examinering van ca. 100 Vbo-leerlingen 

uit Dordrecht hier plaats. Rond de Wereldmelkdag op 1 juni worden een 

aantal bijeenkomsten gepland.

Weidevogelbeheer

Momenteel zijn er ca. 150 nesten van de grutto en de kievit aanwezig. De 

nesten worden beschermd en hiermee wordt rekening gehouden bij het 

maaien.

Nieuwe ontwikkelingen

Naast de levering van weidemelk is de Heihoeve bezig met de overstap 

naar GMO-vrije melk (niet-genetisch gemodificeerde melk met VLOG 

certificering), met name door de vraag vanuit de Duitse markt.

Door al deze initiatieven is de Heihoeve een heel interessant bedrijf voor 

bezoekers. Meer informatie: www.heihoevebv.nl

Anneke Verheij

Na het lesthema “De boer als producent van 

voedsel en natuur”, is dit seizoen het lesthema 

“Wat groeit en bloeit op de boerderij” ontwikkeld.  

Dit educatiepakket is geschikt voor schoolkinderen 

uit groep 4, 5 en 6 en bestaat uit vier informatie-

bladen en een bijbehorend werkblad.

Informatiebladen bevatten o.a.:

- Van kalf tot koe

- Van gras tot glas

- Zuivel en gezondheid

- Vogels op het erf en in de wei

Werkblad: voor iedere leerling is er een werkblad.

Het doel van dit lesthema is voorbereiding op de 

excursie. De lesthema’s zijn weer up to date en 

enthousiast ontvangen door de leerkrachten. 

Voor meer informatie over deze lesthema’s neem  

je contact op met Margriet de Jong. 

Bedrijf in beeld: Heihoeve BV, 
Heideweg 17, Giessenburg

Vanuit het 
bestuur
Rondom de Vierdaagse Alblasserwaard ben ik de 
afgelopen weken weer in diverse plaatsen in de 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden geweest. Wat is 
er veel moois te zien en te doen in onze streek! Een 
enorm groen en uitgestrekt gebied, pittoresk met zijn 
vele kronkelweggetjes en dorpjes – groene waarden 
en polders met weidevogels en prachtige bloemen. 
En niet te vergeten de ondernemers, die ieder op 
een eigen manier zich inzetten om een boterham te 
verdienen met een warm onthaal van gasten in onze 
regio.

Ruim 1,5 jaar mag ik inmiddels meedraaien voor- en 
achter de schermen bij onze actieve vereniging Den 
Hâneker. Een periode waarin ik met veel leden kennis 
heb gemaakt tijdens interne bijeenkomsten, actief 
heb samengewerkt met de werkgroep Educatie voor 
het vernieuwen van de lespakketten, aanwezig was 
bij diverse bedrijfsbezoeken bij leden - opening van 
winkels - excursies op boerderijen, maar ook externe 
bijeenkomsten in samenwerking met o.a. Gemeente 
Molenlanden en brainstormsessies om ons gebied 
voor inwoners en toeristen nog beter op de kaart te 
zetten.

Afgelopen kwartaal is er weer veel gedaan voor en 
door de werkgroepen. In deze 2e Poldernieuws van 
2019 informeren we je er graag over. Ook attendeer ik 
je op onze website en natuurlijk social media kanalen 
(Facebook / Instagram) voor de laatste updates over 
o.a. nieuwe projecten, artikelen in de media en niet te 

vergeten het 25 jarig lustrum. Zien we elkaar op  
13 september in Lexmond? 

Namens het bestuur wens ik je  
een mooie zomer.

Mariëlle de Bruijn
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Een bijdrage leveren 
aan een van de werkgroepen 

van Den Hâneker? Geef je op via 
info@denhaneker.nl

FEEST!
Het is dit jaar alweer 25 jaar geleden dat Den 

Hâneker werd opgericht. Dit heugelijke feit 

willen wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij 

laten gaan. Graag nodigen wij je uit om dit 

lustrum mee te vieren.

Op woensdagmiddag 11 september is er 

voor de jeugd een kinderprogramma bij 

bezoekboerderij Het Achterhuis in Leerdam. 

Een middag vol leuke activiteiten voor 

kinderen op de boerderij. De kinderen en 

hun (groot)ouders kunnen de speurtocht 

Beestenbende of de fotopuzzeltocht over 

de boerderij gaan doen. Daarnaast zijn er 

verschillende spellen en wordt er op een 

leuke manier uitgelegd hoe het agrarisch 

natuurbeheer er op deze boerderij uitziet. 

Op vrijdagmiddag 13 september zal in Huis 

het Bosch in Lexmond het lustrumcongres 

plaatsvinden. Het middagprogramma bestaat 

uit een mogelijkheid tot bedrijfsbezoeken 

in de regio en een congres gedeelte. De 

bedrijven die bezocht kunnen gaan worden 

zijn De Groene Hofstee in Hei- en Boeicop of 

de Ponthoeve in Vianen. Vanaf Huis het Bosch 

in Lexmond wordt je per bus naar het gekozen 

bedrijf gebracht. Daar aangekomen zal de 

ondernemer een rondleiding geven over het 

bedrijf. 

Na de bedrijfsbezoeken begint het congres 

gedeelte. Hierbij zal onder andere oud 

voorzitter van de hoofdirectie van de 

Rabobank en Sociaal Economische Raad (SER) 

Herman Wijffels het congres toespreken. 

Het motto van zijn bijdrage zal zijn: 

“Verduurzaming van de samenleving”. 

De officiële uitnodiging om je aan te 

melden voor het kinderprogramma op 

woensdagmiddag 11 september en/of het 

lustrumcongres vrijdagmiddag 13 september 

valt binnenkort in de brievenbus. 

Wij hopen je daar te ontmoeten! 

 NB. Het 5de lustrum van Den Hâneker wordt 

mede mogelijk gemaakt door Rabobank 

Alblasserwaard.

Op 11 mei jl. kon jong & oud genieten van het Lentefeest bij ‘De Drie Wedden’, waar Boer Rokus en 

boer Teunis Jacob je alles vertelden over wat deze boerderij zo bijzonder maakt! 

Foto: Joost Verweij

De eerste fase van dit project is afgerond. In 

fase 2 gaat het vooral om het actief betrekken 

van iedereen bij het landschap. 

We willen ons landschap behouden voor de 

toekomst en meenemen in de ontwikkeling 

van alledag. Dat gebeurt met routes, 

workshops, fotowedstrijden, lesbrieven, 

een streekexpositie en meer. Twee hoofd-

elementen, die deels in fase 3 doorlopen zijn:

• de Dag van Stad en Platteland 

• Het Jaar van de Knotwilg

We gaan je laten zien, voelen en proeven 

wat ons landschap inhoudt. Niet alleen de 

waarde is van belang, maar juist de beleving. 

We moeten ons landschap gaan beleven. Elke 

dag opnieuw. Want dit landschap is van ons 

allemaal. Ideeën en suggesties zijn welkom: 

djtekst@planet.nl.

PROJECT DENKEND AAN HOLLAND 

OPENING 
MARJOLEINS BAKPLAATS
Op zaterdagmiddag 13 april was het eindelijk zover. Marjolein van Till opende 

samen met 5 collega deelnemers van Heel Holland Bakt 2017 haar bakplaats 

officieel door het samen aansnijden van een 4 etagetaart met verse vruchten. 

Het weer zat niet mee, koud, guur en een harde wind die de grote partytent 

buiten hevig deed schudden. Niettemin konden alle genodigden genieten van 

warme koffie/thee met heerlijke baksels en een stukje van de openingstaart.

Na haar finaleplaats is Marjolein blijven bakken naast haar baan. Dat bleek 

zo’n succes, dat zij haar baan opzegde en zij in november 2018 besloot haar 

eigen winkel met bakplaats te gaan openen. Dankzij de hulp van ouders, 

schoonfamilie en vrienden kon zij sinds januari proefdraaien. 

Inmiddels weten veel mensen haar knusse bakplaats te vinden voor diverse      

                                                       soorten koffie, thee, met daarbij een van haar       

                                                                  heerlijke baksels,  streekwijnen en -sappen,    

                                                                             cadeaubonnen, high tea.

Namens den Haneker mocht ik Marjolein een mand met heerlijke kazen uit de 

streek aanbieden.

Je vindt Marjoleins Bakplaats in Ameide, Aaksterveld 2. Kijk voor 

openingstijden en verdere informatie op www.watbaktmarjolein.nl.

Willy Strube

EDUCATIEPAKKET

Het project Agrarische Bedrijven in het Groen 

is in het najaar van 2018 van start gegaan. 

Het doel is om per eind 2020 bij 80 agrarische 

bedrijven in de Alblasserwaard en Vijfheeren-

landen een goede erfbeplanting te realiseren. 

Inmiddels is al voor een 14-tal bedrijven een 

plan gemaakt en uitgevoerd en zijn er 7 plannen 

in behandeling. Heb je interesse om hier ook 

aan mee te doen, neem dan contact op met 

Gijsbert Pellikaan ( gcpellikaan@gmail.com ).

Naast bovengenoemd project houdt de werk-

groep zich bezig met de verdere doorontwik-

keling van het agrarische natuurbeheer en 

innovatie op de boerenbedrijven. Dit veelal 

in nauwe samenwerking met het Collectief 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De onder-

werpen die hierbij aan de orde komen zijn zeer 

breed;  van verbetering waterkwaliteit van de 

sloten, verbetering bodemkwaliteit tot aan 

een de mogelijkheden om de kringloopland-

bouw gestalte te geven in onze regio. 

WERKGROEP 
AGRARISCH NATUURBEHEER

LENTEFEEST 3 WEDDEN 
25 JAAR BIOLOGISCH
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Om het 5e lustrum op een gepaste wijze te vieren zijn wij heel trots dat de 

Rabobank als hoofdsponsor ons hierin steunt. 

Samen zetten wij ons in voor het agrarisch natuurbeheer, plattelandstoerisme, 

educatie en duurzame landbouw van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 

Met de ondertekening van het sponsorcontract op maandagavond 4 maart jl.  

door Martijn Spijk (directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden) 

en Kees Commijs (voorzitter Den Hâneker) kunnen wij blijven investeren in  

een duurzame vereniging. 

De stemperiode voor de Rabobank Clubkas Campagne 2019 

zit erop. Ruim 5600 leden brachten 28.035 stemmen uit op 

hun favoriete clubs. Zij bepaalden hiermee de verdeling 

van de beschikbare € 125.000,- . Wij zijn trots op de mooie 

cheque van € 400,10 welke wij hebben mogen ontvangen. 

Bedankt voor alle stemmen!
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ZEER GESLAAGDE EDITIE VIERDAAGSE 
ALBLASSERWAARD 2019

RABOBANK SPONSORCONTRACT

RABOBANK 

CLUBKASCAMPAGNE

Na het succes van voorgaande jaren, organiseerde Stap & Trap samen met 

Den Hâneker voor de eerste keer de Vierdaagse Alblasserwaard, hét 4 daagse 

fiets- en wandelevenement, van 29 mei t/m 1 juni. 

De organisatie telde voor de Vierdaagse 4550 deelnemers. Er was veel lof 

door wandelaars en fietsers over de prachtige routes, de organisatie, het 

enthousiasme van de vrijwilligers, de vernieuwde elementen zoals Sport 

Edition – Family Proof route en de Streekparade van zaterdag. 

Zaterdagmiddag heeft Burgemeester Dirk van der Borg het 

afsluitende woord gedaan en aan de Hartstichting een 

cheque van € 1000,- overhandigd. 

VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING OP 28 MAART 2019 BOER ZOEKT VLEERMUIS

DE WEIDEVOGELDRONE IN DE PRAKTIJK
Inmiddels heeft Den Hâneker de weidevogeldrone al twee jaar tot zijn 

beschikking en in het weidevogelseizoen worden er veel vluchten gedaan.

Samen met Clear Flight Solutions uit Enschede wordt de warmtebeeld-

techniek steeds verder ontwikkeld. ’s Morgens vroeg gaan de vrijwilligers er 

op uit om de nesten te zoeken voordat de bodem te veel wordt opgewarmd 

door de zon. Zodra de zon hoog aan de hemel staat is er namelijk geen 

contrast meer zichtbaar op het beeldscherm. 

In de eerste fase heeft de drone zelfstandig gevlogen op vooraf uitgezette 

lijnen op percelen. De warmteplekken die gedetecteerd werden door de drone, 

werden thuis verder verwerkt en daaruit kwamen nestposities. Daarin bleek 

echter te veel informatie te zitten, welke vaak in de praktijk niet leidde tot 

daadwerkelijke nestposities/ nesten. 

Op dit moment wordt er op het moment dat de drone vliegt, meteen op het 

beeldscherm gekeken en wordt samen met een nestzoeker het puntje wat het 

beeld aangeeft opgezocht. Hiermee wordt er direct in de praktijk geleerd:

- wat een weidevogelnest is, 

- wat een gans of haas is 

- of gewoon een mestflat. 

De vlieger begeleid de nestzoeker door middel van een walkietalkie naar de 

juiste plek. Het komt regelmatig voor dat de vlieger op zijn beeldscherm de 

hand van de nestzoeker voorbij ziet komen. Dat bevestigd maar weer eens 

dat, ondanks de innovatieve techniek het lastig blijft een nest te vinden. 

Met de juiste sturing hebben we toch al meerdere - moeilijk vindbare - 

Tureluursnesten, verschillende eendennesten en onze geliefde Gruttonesten 

gevonden (zie bijgaande foto’s van donderdag 2 mei 2019 bij de Groene 

Hofstee). Deze nesten kunnen dankzij de drone gemarkeerd worden voordat 

er gemaaid of geweid wordt. Zo hopen we dat er meer weidevogeljongen een 

overlevingskans hebben. 

Met elkaar hopen we steeds meer ervaring op te doen om in de toekomst de 

drone op grotere schaal in te kunnen zetten bij onze leden. 

Ben je een echte vroege vogel en heb je ambities om dronevlieger of 

nestzoeker te worden? Laat het ons dan weten!

Tanja Kool (bestuurslid Agrarisch Natuurbeheer)

Op verschillende boerderijen verspreid door de Alblasserwaard zijn 

in de periode van 28 augustus tot 10 oktober (2018) vleermuiskasten 

gecontroleerd op het aanwezig zijn van vleermuizen. 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project ‘Boer zoekt  

vleermuis’. Dit project betreft een samenwerking tussen de Zoogdier-

vereniging, CLM en de verschillende Agrarische natuurverenigingen. 

Agrariërs worden met dit project gestimuleerd om het boerenerf 

aantrekkelijker te maken voor vleermuizen. Binnen de provincie Zuid-

Holland zijn op 25 boerderijen ruim 230 vleermuiskasten opgehangen. 

Deze boerderijen bevinden zich in de werkgebieden van de drie Agrarische 

natuurverenigingen (Den Haneker, Geestgrond en Santvoorde).

In de Alblasserwaard zijn in totaal op tien boerderijen 83 vleermuiskasten 

gecontroleerd. Op zeven van de tien boerderijen zijn vleermuizen,  

dan wel sporen van vleermuizen waargenomen. In totaal zijn in 9 van 

de 83 vleermuiskasten ook 

daadwerkelijk vleermuizen 

waargenomen. Twee algemene 

vleermuissoorten die zijn 

aangetroffen zijn de gewone 

dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

en de ruige dwergvleermuis (Pipistrelllus nathusii). Een derde en 

een wat meer zeldzamere soort die is aangetroffen op basis van 

sporenonderzoek, is de bruine- of ook wel de gewone grootoorvleermuis 

(Plecotus auritus). Deze soort is op minimaal twee boerderijen 

vastgesteld.

Niet op alle boerderijen zijn vleermuizen waargenomen maar uiteindelijk 

is zeven van de tien boerderijen een mooi aantal. In bijna één op de 

negen vleermuiskasten zijn vleermuizen aangetroffen. Kortom een 

prima resultaat.

STREEKPARADE ZATERDAG 1 JUNI 2019
Na 6 jaar op Streekcentrum Het Liesvelt 

in Groot-Ammers te zijn gehouden, 

vond de 7e editie van de Streekparade 

plaats op het Fokveedagterrein in 

Hoornaar als onderdeel van de  

Vierdaagse Alblasserwaard. 

 

Het aanbod van kramen met streekpro-

ducten en non food artikelen was gevarieerd 

en aantrekkelijk. Het goede weer droeg al direct 

bij aan de sfeer van de ondernemers, iedereen had er zin in! ’s Ochtends 

zijn verschillende media langs geweest welke diverse standhouders in het 

zonnetje hebben gezet. Tegen de middag kwamen de wandelaars en fietsers 

terug van hun route en vele van hen deden een rondje over de markt.

 

Voor de kinderen waren er weer leuke activiteiten. Ze konden rijden met de 

ponykar en vilten balletjes en armbanden maken en er kwam een clown die 

de mooiste ballon-creaties maakte. Het weer en de sfeer onderling waren 

uitstekend en werd verhoogd door leuke muziek en het optreden van het 

Arkels Visserskoor.

 

Omdat de Streekparade dit jaar voor de eerste keer onderdeel van de Vier-

daagse Alblasserwaard is geworden, was dit een goede eerste editie op deze 

manier. Uiteraard zijn er leerpunten om het volgend jaar nóg leuker te maken!

AFSCHEID NEL HAKKESTEEGT
Tijdens de startavond van de werkgroep Plattelandstoerisme en 

Streekproducten op maandag 11 maart bij Kaas- en Zuivelboerderij Kuiper 

in Giessenburg, hebben wij officieel afscheid genomen van Nel Hakkesteegt, 

die binnen de werkgroep 17 jaar Polderleven heeft gemaakt.

Degenen, die dit mooie blad kennen dat i.s.m. de VVV wordt gemaakt, 

kunnen zich voorstellen hoe veel werk dat is om elk jaar alle adverteerders, 

teksten en foto’ s bij elkaar te krijgen. De vergaderingen in haar boerderij 

waren altijd prettig en de werkgroep moest wel even slikken toen zij 

aangaf dat Polderleven 2019 haar laatste zou zijn en zij tevens aangaf ook 

de werkgroep te willen verlaten. Ondanks het digitale tijdperk bleek uit 

onze enquete dat Polderleven in zijn huidige vorm in een behoefte voorziet 

naast alle digitale informatie.

Voorzitter Kees Commijs zette haar in het zonnetje en bood haar naast 

cadeaubonnen een speciale “Nel Polderleven” aan. Nel overhandigde haar 

laatste Polderleven aan wethouder Arco Bikker. Nel, nogmaals dank voor 

jouw jarenlange geweldige inzet en succes met je verdere bezigheden. Wij 

hopen binnenkort een geschikte opvolger voor het maken van Polderleven 

te vinden.

Willy Strube

Locatie: Haute Cultuurhuis - Langerak   |   Aanwezig zijn: ruim 50 leden

De voorzitter, Kees Commijs opent de vergadering met een warm welkom. 

De notulen van de ledenvergadering 2018 worden vastgesteld.

André van der Ham, geeft een toelichting op de financiën 2018. 

De kascommissie: Teus Dijksman, Kleis Bervoets en Alfred Broere, heeft de 

boekhouding ingezien en verklaart dat deze in orde is. De leden verlenen het 

bestuur decharge. Kleis wordt opgevolgd door Jaap den Ouden.

Presentatie werkgroepen:

Plattelandstoerisme en Streekproducten door Gert Baars - voorzitter

-  Nel Hakkesteegt en Anneke Verheij hebben na jarenlange inzet afscheid 

genomen. Desiree Aantjes -secretaris, Willy Strübe -streekparade, Peter Vlot 

en Annemiek den Hartog.

-  Onderwerpen zijn: vernieuwde opzet Polderleven, terugblik 

netwerkavonden, succes strippenkaart Fokveedag, 7e Streekparade in 

combinatie met de Vierdaagse Alblasserwaard.

Werkgroep Educatie door Ria van Wijngaarden

- Naast Ria staan: Arja Romijn, Lies Bassa, Kim Bassa en Jany Treure.

-  De nieuwe lespakketten worden gepresenteerd. Deze worden verspreid op 

de scholen. 

- Gelijk reactie oproep nieuwe leden door Pascal Lodewijkx.

Agrarisch Natuurbeheer door Karel Rietveld

- Uitvoerende partij is het Collectief 

-  Voortgang Pop 3 project Agrarische Bedrijven in het groen – Karel Rietveld 

projectleider/ uitvoerende Gijsbert Pelikaan.  

Gestart in 2018, eind 2020 afronding

 

Werkgroep WAV door Marrie de Jong

-  Planelementen 2019: 8x plenair 

bijeenkomen / duurzame landbouw en 

voeding dichterbij brengen/ onderhouden 

relatie Ghanese partner/ voorbereiding Frits 

Kool prijs in 2020 / agrarische cursussen

Projecten:

Gerrit is aangemeld als leader project / in april 2019 volgt de uitslag.

Denkend aan Holland - project ‘Groen Verbindt’. Alida Ambachtsheer  

geeft uitleg over de inhoud van het uitgereikte A4tje over dit project 

Vierdaagse Alblasserwaard – Het thema is:  

Beleef – Proef en Ontdek de Alblasserwaard.

Lustrum Den Hâneker 25 jaar – 11 september 2019 kindermiddag  

en 13 september 2019 leden. 

Rondvraag

Gert Jan Kool vraagt naar voortgang 

visie en missie.

Na de pauze vertelt Claudia van 

Rooij over het ontstaan en het verder 

ontwikkelen van het Haute Cultuurhuis.

Gevolgd door een klassiek intermezzo. 

Om goed 22.00 uur sluit Kees de vergadering.

Alida Ambachtsheer - 27 april 2019   Foto: Joke Snoek


