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In deze tijd van Corona blijkt opnieuw dat wij niet zonder onze lokale 

leveranciers kunnen. Dat geldt niet alleen voor producenten van 

beademingsapparatuur en mondkapjes, maar zeker ook voor onze 

streekproducenten! De WAV (werkgroep duurzame landbouw en 

ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard Vijfheerenlanden van Den 

Hâneker) wist het al lang: “denk mondiaal maar handel lokaal”.

KORTE KETEN

Vijf biologische boeren en tuinders van Noordeloos hebben hier vorig 

jaar op ingespeeld. Zij zijn – met subsidie van de provincie Zuid-Holland 

- een samenwerkingsverband gestart voor de rechtstreekse verkoop van 

hun producten aan de consument. De boeren krijgen een eerlijke prijs 

en de consument krijgt verse, biologische en natuurlijke producten. 

Deze producten worden geproduceerd zonder gebruik van kunstmest, 

chemische bestrijdingsmiddelen of gemodificeerd voedsel. Alleen de 

producten van het seizoen worden hier verkocht, dus geen aardbeien in 

de winter. Maar als ze er dan wel zijn dan is de smaak overheerlijk door 

de natuurlijke, biologische teeltwijze.

WINKEL

In 2019 is SymBIOse gestart met de verkoop van hun producten in een 

winkel zonder personeel op het terrein van Zorgboerderij de Hogt, 

Nieuwendijk 11 in Noordeloos. Eind 2019 waren er al 220 vaste klanten die 

de winkel frequent bezoeken en dat aantal groeit nog steeds.  

Deze klanten kunnen met een persoonlijke sleutel/klantenkaart de deur 

van de winkel van maandag t/m zaterdag overdag openen. Zij kunnen 

hun eigen producten uitzoeken en vervolgens contactloos betalen. 

Op zaterdag (10.00 - 12.00 uur) is er een deelnemende boer of tuinder 

aanwezig en kan je ook zonder sleutel de winkel bezoeken. Door de 

huidige Coronamaatregelen mogen de klanten momenteel maar 1 voor 1 

naar binnen. Het buitenterras is tijdelijk gesloten; het oplaadpunt voor 

fietsen is nog wel te gebruiken.

ASSORTIMENT

Wat kunt u hier allemaal kopen?

• Biologisch ossenvlees en lamsvlees, honing en sappen van Nelie,  

 Teunis Jacob, Rokus en Anja

• Biologische aardappelen, groente en seizoenfruit van Jeanette en  

 Tineke (zij geven ook workshops over moestuinieren en gezond eten)

• Biologisch-dynamische kaas van Maria en Kees

• Biologisch-dynamische eieren van René

• Ecologische eieren van Bas

Door de grote vraag naar groente en fruit levert inmiddels ook 

Zorgboerderij Landzicht uit Strijen producten aan de winkel. Het 

assortiment is inmiddels uitgebreid met de wijnen van Bas Kon  

(Domein Oosteind). 

WANDELEN

De winkel is een goed startpunt voor 2 mooie wandeltochten door het 

agrarisch cultuurlandschap. De boerderijen van 6 Biologische Boeren 

Buren liggen langs deze wandelroutes en zij geven je graag uitleg over 

biologisch-dynamische veehouderij en graslandbeheer en over hun 

eerlijke producten die zijn geproduceerd met respect voor de natuur.

OPROEP

Kom ook proeven van deze (h)eerlijke, gezonde producten en steun 

daarmee onze streekproducenten. Of meld je aan als lokale biologische 

producent. Meer info en de wandelroutes vind je op  

www.symbioseboeren.nl

      Anneke Verheij

Symbiose 
 ALLEEN GA JE SNELLER – SAMEN KOM JE VERDER

Onze leden  
in de media

Marijke Booij 
INTERVIEW VOEDSELFAMILIES

Booij Kaasmakers uit Streefkerk in de Alblasserwaard is ook stevig getroffen door de coronacrisis. 

In een interview met Voedselfamilies Zuid Holland vertelt Marijke Booij hoe haar bedrijf in zwaar 

weer kwam toen niet alleen de afzet van haar kaas aan horeca en toeristen wegviel, maar ook de 

Rotterdamse Oogst dicht moest. Ze pleit voor een flexibelere en creatievere opstelling van de 

Gemeente Rotterdam! Terugkijken kan via: https://bit.ly/3bxgz01

WANDELGIDS VOOR DE 
ALBLASSERWAARD 
Jaap de Ruiter maakt veel korte en lange wandeltochten, 
in binnen- en buitenland. Over routes door de streek 
schreef hij een gidsje: ‘Twaalf wandelingen in de 
Alblasserwaard’. Er zit nog een ander plan in zijn hoofd. 
“Ik heb de wens om de molen-trail te ontwikkelen; 
een meerdaagse wandeling door de Alblasserwaard, in 
samenwerking met b&b’s, musea en restaurants.” 

Bron: Kontakt Alblasserwaard (https://bit.ly/3csWjfW)

www.denhaneker.nl

 

Voorwoord 
Beste leden van Den Hâneker, wanneer ik dit schrijf gaan 

wij de 6e week in van het Corona virus. Ik laat persoonlijk 

enorme hectische weken achter mij, van o.a. grote 

bezorgdheid en verdriet, wat overkomt ons nu allemaal!? 

Het jaar was zo ontzettend voortvarend begonnen en 

dan ineens begin maart dat bizarre virus wat ons in de 

houdgreep nam. 

De afgelopen weken veel aan de woorden van de heer 

Wijffels gedacht. Weet je nog wat hij zei op ons Lustrum 

feest... “Wat waar was kan niet meer”. Hij bedoelde 

hiermee dat er forse wijzigingen aankomen in onze 

economie en maatschappij. Door de milieu-crisis, het 

zoeken naar een evenwichtig systeem voor voedsel en 

energie en door sociaal-maatschappelijke factoren zoals 

vergrijzing, digitalisering en sociale ontevredenheid. 

‘Steeds vaker weten we van steeds meer, steeds minder’. 

‘We missen de samenhang nu want het bleek veel 

te ingewikkeld in de opkomende wetenschap om de 

werkelijkheid in z’n geheel te begrijpen’. Het gaat mij te 

ver dat de heer Wijffels het virus heeft voorspeld, maar 

het heeft mij zeker verder aan het denken gezet. 

Hij gaf ook aan dat de kracht van Den Hâneker altijd is 

geweest dat wij het initiatief namen tot verandering, 

wij liepen voorop, behoud die voorsprong. Daarom ook 

beste leden is het aan ons om aan het “nieuwe normaal” 

te gaan werken. Hoe groot is die uitdaging? Geweldig 

groot! En wij kunnen dat met elkaar als onze prachtige en 

krachtige vereniging. Samen sterk voor de streek.

 Ik wens je een goede gezondheid. Samen 

zullen wij dit virus verslaan, maar 

“wat waar was kan niet meer”. Dus 

met elkaar gaan we bouwen aan 

het nieuwe normaal! 

Kees Commijs

Leuk voor alle (klein)kinderen die tussen 

het huiswerk door maken thuis even iets 

creatiefs willen doen.

Helaas geen prijsuitreiking met Fien 

& Teun dit jaar tijdens de Vierdaagse 

Alblasserwaard, maar je kunt nog 

steeds kans maken op een van de leuke 

prijzenpakketten beschikbaar gesteld 

door Avonturenboerderij Molenwaard 

in samenwerking met Rabobank Lek en 

Merwede. 

PS Mail je mooiste creatie voor 21 mei 

naar info@denhaneker.nl.

Naam:          Email adres

Leeftijdscategorie:   0 t/m 3 jaar  4-5 jaar  6-7 jaar   8-10 jaar  11-12 jaar

Kleurplaat downloaden? Ga naar: www.denhaneker.nl/kleurplaat

Prijzenpakket...

Meedoen en kans  
maken op een mooi  
Fien & Teun prijzen- 

pakket? 

Maak dan een foto  
van het resultaat en  

mail deze voor 21 mei 
2020 naar: 

info@denhaneker.nl

KLEURPLATENWEDSTRIJD   

In samenwerking met:

Actievoorwaarden: 

Onder de inzenders wordt  
per leeftijdscategorie een  

winnaar gekozen. 

De winnaars worden per  
mail geïnformeerd. 

Over de uitslag kan niet  
worden gecorrespondeerd.

Den Hâneker is een 
vereniging voor natuur-  

en landschapsbeheer  
van boeren en burgers  

die zich al meer dan  
25 jaar inzet om de 

Alblasserwaard /  
Vijfheerenlanden 

zodanig te beheren  
en te ontwikkelen 

dat het zijn 
aantrekkelijkheid 
behoudt, nu en in  

de toekomst.

Meer info?
Check de 
QR code.

UPDATE ALV VERPLAATSING 
De Algemene Ledenvergadering heeft op 31 maart 2020 vanwege het Corona virus 
en de sluiting van het Werelderfgoed Kinderdijk geen doorgang kunnen hebben. 

Het streven is om in september alsnog samen te komen met elkaar in het nieuwe 
bezoekerscentrum in Kinderdijk. Een nieuwe uitnodiging hiervoor volgt z.s.m.

KLEURPLATENWEDSTRIJD 
VOOR DE JEUGD

KOPEREN KNOP 
OP YOUTUBE

Diverse locaties zijn gesloten vanwege het Corona virus, waar-

onder ook museum De Koperen Knop. De bijzondere expositie 

van textiele kunst van de landelijke textielgroep StiQS bevindt 

zich nu achter gesloten deuren en kan niet worden bezocht. Wel 

is er een rondleiding te zien op de website www.koperenknop.nl. 

Ook de expositie 75 Jaar Vrijheid gaat – nu – niet door, maar wel 

is alles vanaf de zomermaanden in voorbereiding. Op de website 

vindt u ook extra nieuwsbrieven.  

KOEIENDANS 
MET BEELDEN VAN JAAPJE 345

De koeien gaan naar buiten in Goudriaan, maar dit 

jaar verloopt het dansspektakel net even anders. Kijk 

mee door de ogen van Jaapje 345 hoe de koeiendans 

er uitziet middels een camera op haar hoofd...   

 

Bron: FB Jan Arie Koorevaar (https://bit.ly/2JYUA5H)

Samen sterk voor de streek!

DOWNLOAD DE KLEURPLAAT VIA

WWW.DENHANEKER.NL/KLEURPLAAT

Sampan varen
INTERVIEW AD 09.04.20

Langzaam en stilletjes glijdt een 

sampan door het water van de Giessen. 

‘Coronaproof’ aldus Kees Commijs, 

verhuurder van de fluisterbootjes. 

Zijn drie grote boten zijn sinds deze 

week ondanks de crisis rond het virus 

‘gewoon’ in de vaart, maar niet zonder 

extra - in overleg met de gemeente 

genomen - maatregelen. 

 

Zo mogen er enkel gezinnen of 

maximaal drie personen aan boord, 

meren verschillende groepen nooit 

tegelijk aan én wordt de ‘vaarinstructie’ 

in plaats van in persoon nu met een 

filmpje gegeven 

Bron: AD (https://bit.ly/2VjBLzF)

Bestel een nestkast via Den Hâneker

Leuk als cadeau of relatiegeschenk



Ergens in de Vijfheerenlanden is ze geboren, bij een boer die zuinig was op het nest en waar ze samen met 

haar broer Arjen voldoende insecten kon vinden om samen groot te worden. Kruidenrijk grasland was flink 

voorradig. Toen ze bijna konden vliegen heb ik ze te pakken gekregen en ze van kleurringen voorzien. De 

ringen zijn uniek, er loopt dus geen enkele andere mee rond. Daardoor kunnen we de gruttokuikens hun 

leven lang volgen. 

Even hoorde je niets, tot Tanja gezien werd langs de Lek bij Everdingen. Aha ze leeft dus nog. Ook Grutto 

Arjen, blijkt nog te leven. Het waren twee gezonde kuikens. Ze werd in Portugal op doortrek waargenomen, 

dus dat ging goed. 

Maar toen gebeurde het, nog  geen kilometer verder heeft ze zich gevestigd op een van de schaarse 

kleine hooilandjes. Er komt daar geen drijfmest, geen kunstmest, het is er vochtig en rustig. Ze heeft een 

mannetje gevonden en ze heeft nu een voltallig legsel, drieëntwintig dagen wachten en ze hebben kuikens. 

Kuikens die alle kansen hebben om groot te worden - Astrid Kant    

Over Astrid: Al 11 jaar ben ik bezig met het ringen van gruttokuikens. Snel werd duidelijk dat kruiden-

rijk grasland, in het DNA van gruttokuikens zit. Er zijn zelfs boeren die al drie geringde grutto’s op hun 

land erbij gekregen hebben. Eens als kuiken door mij geringd, en ingetrokken bij de grutto-vriendelijke 

boer. Hoe trots kun je zijn, de nieuwe generatie van onze Nationale Vogel heeft jou uitverkoren! 

www.denhaneker.nl
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Het verhaal van Grutto Tanja 

WEBINARS EN DOCUMENTATIE OMTRENT CORONA 

Op het moment van schrijven van dit artikel zijn wij achter de schermen 

bezig met de organisatie van het eerste webinar i.s.m. Gemeente 

Molenlanden en Rabobank Lek en Merwede. Online willen we toelichting 

geven op o.a. Corona veiligheidsprotocollen, financiële tips geven, 

inspiratiecases delen en meer. Uiteraard met de gedachte ‘samen sterk 

voor de streek’, kennisoverdracht & informatievoorziening, laten we 

elkaar helpen en samenwerken waar mogelijk. Via onze socials en website 

worden de data en tijden hiervan gecommuniceerd. 

Actuele informatie vanuit Gemeente Molenlanden rondom de Corona 

maatregelen is  terug te vinden op www.denhanker.nl/corona.  

CONTRIBUTIE

Normaliter innen wij de contributie in het voorjaar, maar dit zal voor  

2020 verschoven worden naar het najaar (september/ oktober).

VACATURE PENNINGMEESTER

In ons bestuur is de vacature van penningmeester 

vrijgekomen. Na ruim 10 jaar wil André van 

der Ham het stokje overdragen. Basiskennis 

van een boekhoudprogramma en 

ledenadministratie is een pré. 

Voor vragen, belangstelling of 

een kennismakingsgesprek 

stuur je een mail naar:

kees_commijs@hotmail.com 
 
samensterkvoordestreek

Vanuit het bestuur

Update project Denkend aan Holland 
Begin 2020 wilden we starten met fase 2 van project Denkend aan 

Holland, waarbij vooral het publiek (bewoners en bezoekers van de 

streek) centraal zou staan. De afgelopen tijd was er veel dat van invloed 

kon zijn op het project. Ook willen we Denkend aan Holland combineren 

met andere streekprojecten: samen bereik je meer en samenwerken 

is ook goed voor de cofinanciering.Er gebeurt echter zoveel in onze 

ondernemingsgezinde streek dat het lastig blijkt om op het goede 

moment op de juiste wijze ergens mee aan te vangen. 

En toen was er ineens de crisis, die de wereld deed veranderen. Op dit 

moment wordt voorzichtig vooruit gewerkt aan de verdere invulling 

van het project. We moeten wat er ook gebeurt onze prachtige streek 

blijven promoten! Dat gebeurt met een aantal deelprojecten, zoals: 

• In of kort na de zomer start een fotowedstrijd met als titel:  

IN WEER & WIND. 

• In de herfst start het samenstellen van landschapsroutes  

(zodat die begin 2021 operationeel zijn).

• Vervolgens komt er een specifieke landschapsbrochure,  

die de streek opnieuw onder ieders aandacht brengt en dat ook 

permanent blijft doen.  

 

• We gaan teken- en schilderworkshops organiseren.

• Er start een onderzoek om te komen tot een fotoboek  

(met ondersteunende teksten) van het landschap van de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Daarnaast gaat er nog meer gebeuren; we houden u op de hoogte. En 

wij hopen dat u ook mee gaat doen. Het gaat tenslotte om ons eigen 

gebied! - Dick de Jong

Meer informatie? Mail naar djtekst@planet.nl    

EEN ACTIEVE BIJDRAGE LEVEREN AAN EEN VAN ONZE WERKGROEPEN? MAIL NAAR INFO@DENHANEKER.NL

Bezoek Gerrit 
UPDATE

Wat is deze tijd van het jaar toch mooi!  

De zon schijnt, bloemen lopen uit en de mensen 

zijn vrolijker. Dit was voor ons hét moment geweest 

om mooie foto’s te nemen en een wervende tekst te 

schrijven over elk lid van de werkgroep (Plattelands)toerisme & 

Streekproducten. Deze informatie gaan wij namelijk bundelen op ons “Bezoek Gerrit” 

platform, waarop Gerrit en zijn familieleden je meenemen door de streek. 

INTERVIEWS & FOTOGRAFIE 

Helaas loopt de planning dit jaar anders. In deze tijden is het een uitdaging om met het 

project verder te gaan volgens onze planning. Gelukkig kan de tekstschrijver – volgens 

de richtlijnen van het RIVM – wel alvast beginnen met het schrijven van de teksten. Dit 

betekent dat wij/MM Design binnenkort contact met je op nemen om een afspraak in te 

plannen. Let op; alleen als jij dit ziet zitten. De fotografe komt graag, wanneer dit weer 

mogelijk is, bij je langs om jouw bedrijf zo goed mogelijk neer te zetten op dit platform. 

TECHNIEK  

Ook zijn wij druk bezig met de zogenaamde “back-end” & “front-end” van het platform. 

Dit kan gelukkig wel doorlopen en zo hopen wij snel een vliegende (door)start te maken.

PLANNING  

Door deze onvoorziene omstandigheden is er uitstel aangevraagd bij LEADER – waarvan 

wij een subsidie hebben ontvangen voor dit project. Wij zetten met elkaar de schouders 

eronder om ervoor zorg te dragen dat er zo snel mogelijk meerdaagse bezoeken aan de 

regio via “Bezoek Gerrit” geboekt kunnen worden!

Kijk voor meer informatie over Gerrit op denhaneker.nl/2019-bezoek-gerrit/.

www.denhaneker.nl

De cursus welke wij dit voorjaar in april en mei 

zouden geven, kon helaas niet doorgaan, maar 

de aangemelde deelnemers hebben allen, acht 

dotterbloemplantjes gekregen waarmee ze aan 

de slag konden. Samen met een persoonlijk 

kaartje en natuurlijk een pootbeschrijving. 

De cursus bestaande uit twee middagen theorie 

en twee middagen praktijk hopen we volgend jaar 

vol enthousiasme te kunnen geven. Meedoen? 

Laat het ons weten via info@denhaneker.nl

CURSUS AGRARISCH 

NATUURBEHEER 2021

UPDATE VIERDAAGSE ALBLASSERWAARD

Met de maatregel vanuit het kabinet om evenementen tot en met 1 juni te verbieden is ook 

definitief een streep gezet door de Vierdaagse Alblasserwaard van 20 t/m 23 mei 2020. Wij 

zijn ons bewust van de grote teleurstelling bij alle wandelaars, fietsers, sponsoren, lokale 

(Den Haneker) ondernemers, vrijwilligers en andere betrokkenen..., maar staan uiteraard 

achter de maatregelen vanuit het kabinet.

INITIATIEVEN 24E EDITIE IN 2021

Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage of betrokkenheid. We zijn blij te 

kunnen melden dat we recentelijk een partnership hebben gesloten met de Rabobank Lek 

en Merwede. Samen staan we sterk, samen zetten we de schouders eronder voor 2021. Met 

elkaar hebben we de afgelopen maanden achter de schermen ontzettend hard gewerkt… en 

dat is niet allemaal voor niets geweest. Want:

• waar mogelijk schuiven we de fiets-/ wandelroutes en rustpunten door naar volgend jaar

• nieuwe initiatieven zoals HannesHoeve Kidsplein en wandel-/ fietsboekjes met kortings-

bonnen worden volgend jaar ingevoerd met dank aan diverse sponsoren en betrokkenen

• de voorbereidingen voor de feestelijke 25e editie in 2022 incl. KennedyMars blijven 

doorgaan met dank aan een team enthousiaste vrijwilligers.

Voor het antwoord op de meest gestelde vragen rondom het evenement verwijzen we naar 

www.vierdaagsealblasserwaard.nl

 

Op meer dan 40 boerenerven is inmiddels een goede erfbeplanting 

gerealiseerd. Eén van die bedrijven is zorgboerderij Eben-Haëzer van 

Jasper Meerkerk, waar allerlei soorten fruitbomen, hagen, bomen, 

knotwilgen en struiken zijn geplant. Het resultaat: een fraaie aankleding 

van het bedrijf met de gebouwen in het landschap. Vogels, vlinders , 

insecten en vleermuizen vinden daar een goede leefomgeving. Als de 

appels, peren, pruimen en noten over een paar jaar zijn vruchten gaan 

geven, kunnen de gasten en familie meehelpen bij de oogst en van het 

fruit genieten. 

Op 13 februari kreeg Jasper bezoek van Esther van Radio/TV West voor 

een interview. Hij kon enthousiast vertellen waarom hij meedeed, 

waarbij een extra aspect vooral werd uitgediept: Na de aanplant van 

bomen en struiken leggen ze bij hun groei ook CO2 vast en dat is een 

mooie bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering. 

Den Hâneker heeft al eerder dit jaar het idee opgepakt om na te gaan 

welke bijdrage de boeren kunnen leveren aan CO2- vermindering. 

Natuurlijk groeit het gras elk jaar en neemt het tonnen CO2 op in de 

grasbiomassa. Maar elk jaar eten de koeien al dat gras ook weer op, de 

CO2 wordt zo niet blijvend vastgelegd. 

In bomen en struiken wordt de CO2 voor langere tijd in het hout vast- 

gelegd. We werken dit idee uit voor de aanplant van biobosjes op boeren-

land op geschikte plaatsen. Deze biobosjes groeien 40-60 jaar en leveren 

ook nog een bijdrage aan het landschap en aan de biodiversiteit. Voor de 

boeren werken we dit uit tot een aantrekkelijk verdienmodel. Hierover 

hebben we overleg  met de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden 

en het Wellantcollege in Ottoland. Zodra we enkele stappen verder zijn 

hoort u meer van ons .

Gijsbert Pellikaan, ecoloog en medewerker van Den Hâneker

Aanplanten bomen & struiken en CO2
PROJECT AGRARISCHE BEDRIJVEN IN HET GROEN  

Roel krijgt eigen  
bankje in Sleeuwijk 
Voor onze vrijwilliger Roel is 19 februari jl. een bankje onthuld in het 

park aan de Vlietstraat in Sleeuwijk. Op het bankje zit een plaquette 

met de woorden: ‘Roel Wigman, oprichter van Natuurinclusief Altena. 

Dankzij zijn passie en bevlogenheid is dit stukje natuur tot stand 

gekomen’. De onthulling werd verricht door Burgemeester Egbert 

Lichtenberg en Hank Schuitmaker. “Omdat hij zo zijn steentje bijdraagt 

met alles wat te maken heeft met duurzaamheid in Altena en daar 

zijn heel veel mensen jou dankbaar voor, ook de gemeente”, aldus 

burgemeester Lichtenberg. Roel Wigman is trots: “Super leuk, het is een 

hele eer om je naam verzilverd te zien in het parkje.” 

FOTO’S UIT DE POLDER

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden behoort 

tot de mooiste regio’s van Nederland en 

biedt daarmee inspiratie voor prachtige 

foto’s. Als Den Hâneker willen wij een 

rubriek starten om deze prachtige kiekjes 

te laten zien. 

Je kunt jouw foto’s opsturen naar  

info@denhaneker.nl. Vervolgens plaatsen wij 

met enige regelmaat de mooiste foto’s op de 

website, Facebook en Instagram.

Als kuiken pas geringd (met Tanja) 3 jaar later met haar mannetje in de nestkom

Nieuwsitem terugkijken? Ga naar https://bit.ly/3bbqqs4


