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WIJ ZIJN DEN HANEKER...
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Samen sterk
voor de streek
Als trotse voorzitter mag ik vandaag
een langgekoesterde wens met je
delen, namelijk deze prachtige Den
Hâneker brochure. De veelgestelde
vraag “Waar staat Den Hâneker
nu eigenlijk voor!?” wordt in deze
brochure beantwoord.
Den Hâneker staat, als de oudste
Natuur- en landschapsvereniging,
als een huis. Het behoud van de
natuur in de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden is onze missie,
hier blijven wij ons tomeloos voor
inzetten.
De vereniging kan niet bestaan
zonder de grote inzet van de
vele vrijwilligers, personeel,
werkgroepen en bestuur. Bovenal
veel dank aan onze trouwe leden,
de boeren en burgers waar wij al 25
jaar op mogen rekenen. Grote dank
ook aan onze trouwe sponsor en
partner de Rabobank.
Rest mij je enorm veel
leesplezier toe te
wensen en meer dan
welkom te heten
bij Den Hâneker!
Kees Commijs
voorzitter
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AGRARISCH NATUURBEHEER
Weidevogelbeheer is een belangrijk speerpunt
van de werkgroep Agrarisch Natuurbeheer,
net als botanisch beheer en het stimuleren
van foerageergebieden voor overwinterende
ganzen. Het doel van weidevogelbeheer is
nesten én jonge kuikens te beschermen, zodat
de weidevogelstand in onze regio gelijk blijft of
toe zal nemen.

EDUCATIE

12

De werkgroep Educatie
laat middels diverse
lespakketten zien hoe
mooi onze streek is en
wat er gedaan moet
worden om deze zo
mooi te houden. Jaarlijks
worden er lessen gegeven
en excursies aangeboden
naar agrarische bedrijven in de omgeving waar
veel (regionale) basisscholen gebruik van maken.

Inhoud
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RECREATIE & TOERISME
Deze werkgroep heeft ruim 100 leden.
Zij zorgen gezamenlijk voor de promotie
van onze streek en zetten zich in voor het
leefbaar en beleefbaar houden van het platteland.
Zij vertellen met passie over de streek en
bieden leuke activiteiten aan. Ook promoot de
werkgroep de vele heerlijke streekproducten, die
gepassioneerde ondernemers uit de regio maken.

DUURZAME LANDBOUW
Het motto van deze werkgroep is “mondiaal
denken, lokaal handelen”. De uitwisseling
van (agrarische) kennis is de hoofdactiviteit.
Deze uitwisseling gebeurt nationaal, maar ook
internationaal met partners in o.a. Ghana.

24

VIERDAAGSE
ALBLASSERWAARD

Sinds jaar en dag wordt deze fiets- en wandelvierdaagse tijdens het hemelvaartweekend in
onze regio georganiseerd. De werkgroep neemt
de gehele coördinatie van dit fantastische
evenement voor hun rekening.

samensterkvoordestreek
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WIJ ZIJN DEN HANEKER
Den Hâneker, een naam die bij velen wel bekend is. Wist je dat een hâneker eigenlijk een
mannetjesgrutto is in de streektaal? Maar wat doet Den Hâneker nu precies? Sinds 1994 zetten wij ons in
voor behoud van de natuur in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Dit maakt ons de oudste natuuren landbouwvereniging van Nederland. Echte pioniers!

VAN KEUKENTAFEL TOT CONVENANT
In de jaren tachtig kwam er een groepje agrariërs
regelmatig bij elkaar aan de keukentafel om
over allerlei zaken met elkaar van gedachten te
wisselen. De ene ontwikkeling in de sector was
nog maar nauwelijks verwerkt of de volgende
was er al weer. Men stelde elkaar vragen. Nodigde
sprekers uit. Legde internationale contacten.
Had uitwisselingen met agrariërs uit MiddenAmerika en Colombia. Organiseerde elk jaar
rond de wereldvoedseldag een bijeenkomst met
bijzondere gasten en met bijzondere maaltijden.
Leidraad voor de groep was: mondiaal denken en
lokaal handelen.

Begin jaren negentig was de overheid bezig met
een plan om het gebied van de AlblasserwaardVijfheerenlanden in te delen in zones met een
speciale bestemming. Ook dit was natuurlijk
een belangrijk discussiepunt. Men stelde
zich de vraag, of de regio dit niet veel beter
zelf kon bepalen. Dus: overheid geef ons uw
uitgangspunten en wij maken een indeling.
Met deze gedachte werd contact opgenomen
met “Den Haag”. Op dit initatief werd
positief gereageerd en om dit idee verder
uit te werken werd de agrarische natuur- en
landschapsvereniging Den Hâneker opgericht.
Heel veel agrariërs sloten zich aan. Voormannen
waren o.a. Teunis Jacob Slob, Frits Kool, Max van
Tilburg en Ad van Rees. Met toenmalig minister
van Landbouw en Visserij van Aartsen werd een
convenant gesloten voor de uitvoering van het
plan.
UITBREIDING VAN DE VERENIGING
De jaren hierna begon Den Hâneker zich verder
te ontwikkelen. Ook andere thema’s werden
opgepakt. Ook burgers werden erbij betrokken.
De vereniging groeide naar meer dan 1000 leden.
Er ontstonden verschillende werkgroepen, die
met een bepaald thema aan de slag gingen.

Wij zijn Den Hâneker

Bestuur Den Hâneker 2021 v.l.n.r. Mariëlle de Bruijn, Rokus Lakerveld, Kees Commijs
Alida Ambachtsheer, Marieke van der Veen en Tanja Kool tijdens een werkbezoek aan Vakantiepark Molenwaard.

Max van Tilburg
OPRICHTER
DEN HÂNEKER

“Persoonlijk vond ik ‘Den Hâneker’
vanaf de start een bruisend geheel.
Men was niet bang voor nieuwe
ideeën en ondertussen was de
vereniging een verbindende factor
op het platteland.”

Op dit moment bestaat Den Hâneker uit 5
werkgroepen:
• Agrarisch Natuurbeheer
• Educatie
• Duurzame Landbouw
• Recreatie & Toerisme
• Vierdaagse Alblasserwaard
Al deze werkgroepen bestaan uit enthousiaste
vrijwilligers die verknocht zijn aan deze prachtige
streek waarin wij leven. Deze vrijwilligers willen
de streek nog mooier, beter en duurzamer
maken. En zij steken hun passie daarvoor niet
onder stoelen of banken, zij delen dit graag met
een ieder. Niet voor niets is een veelgehoorde
uitspraak binnen Den Hâneker: alleen ga je
sneller, samen kom je verder!

Meer info? denhaneker.nl/historie
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WAT WAAR WAS...
Tijdens het lustrum van Den Hâneker – op 13 september 2019 – sprak Herman Wijffels over de
‘Verduurzaming van de samenleving’. Hiermee boeide hij de toehoorders van begin tot eind.
Met 77,5 jaar ervaring, een scherp actueel wereldbeeld en een gerichte blik op de toekomst van
de samenleving en Den Hâneker bood Wijffels een duurzaamheidsspiegel aan zijn publiek. ‘We
moeten onze economie transformeren naar een methode die beter past in de werkelijke aard van de
werkelijkheid waarin we leven’, was één van zijn gevleugelde quotes.
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
Wijffels gaf aan dat Den Hâneker van
vroeger uit in gaat tegen dat wat gangbaar
was en dat wij meer leven vanuit het
statement ‘we zijn zelf verantwoordelijk
voor dit gebied’. In het kader van
duurzaamheid moeten oplossingen handson en regionaal worden gevonden. Wat
waar was in de afgelopen eeuwen lijkt nu
niet langer te kunnen.

Denk bijvoorbeeld aan het kapitalistische
systeem dat de basis is voor onze
economie, maar daar zit een omkering aan
te komen.
CIRCULAIRE ECONOMIE
Wat nu moet gebeuren is het creëren van
een nieuwe energiehuishouding, circulaire
economie en een houdbaar landbouwen voedselsysteem. We wroeten nog
steeds in de aardkost en halen daar onze
energie uit. We putten die bronnen uit en
verpesten de atmosfeer. We zouden ons
meer moeten richten op wind- en zonneenergie. Het watersysteem zal zich onder
invloed van verdroging meer moeten gaan
richten op het vasthouden van water in de
bodem en globalisering heeft zijn langste
tijd gehad.
Wijffels wijst op het effect dat niet
iedereen in een globaliserende economie

Verdieping

mee kan doen en afhaakt. ‘Mensen
komen in opstand’. We moeten ons
meer richten op de gezondheid van ons
landbouwsysteem, niet op het produceren
van veel en goedkoop voedsel.
STEEDS VAKER WETEN WE VAN
STEEDS MEER, STEEDS MINDER
- HERMAN WIJFFELS
Uiteindelijk moeten we terug naar die
kringlooplandbouw en moeten we
onze economie transformeren naar een
methode die past in de werkelijke aard van
de werkelijkheid waarin we leven. Wijffels
spoort de vereniging aan door te gaan met
waar het mee bezig is. ‘Wees trots op het
resultaat’.

KORTE KETENS
Door daar direct aan toe te voegen dat er
nieuwe contexten ontstaan die vragen
om actie. ‘Bemoei je met de stad want de
landbouw heeft zich de laatste jaren los
van de stedelijke omgeving ontwikkeld’.
Mensen in de stad zijn zich steeds meer
bewust van het effect van hun handelen
en zijn bereid te betalen voor producten
en diensten die hun levenskwaliteit
verbeteren. Dat is echt aan het veranderen.
Volgens Wijffels hadden onze oprichters
een vooruitziende blik en dat heeft goed
uitgewerkt. Zijn tip: “Trek het door,
ontwikkel het verder. Ga voor integratie,
inclusiviteit en kwaliteit van het gebied.
Leer van elkaar. Want de nieuwe kennis
wordt door boeren zelf gevormd”.
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WERKGROEP AGRARISCH
NATUURBEHEER
Een belangrijke reden om Den Hâneker op te richten, was om vanuit de streek zelf
invulling te geven aan het verbeteren van natuur en landschap. De overheid wilde
namelijk natuur en landschap een boost geven door een aantal waardevolle agrarische
gebieden om te vormen naar statische natuurgebieden. Den Hâneker vond dat dit anders
kon worden vormgegeven, waarbij de agrarische sector een belangrijke rol ging spelen
in het behalen van de natuur- en landschapsdoelen. Tot blijdschap van alle betrokkenen
mocht Den Hâneker gaan pionieren met agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de
regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Vanaf het eerste uur hebben boeren en burgers
hier met enthousiasme aan samengewerkt.

Agrarisch Natuurbeheer

WEIDEVOGELBEHEER EN BOTANISCH BEHEER
De werkgroep Agrarisch Natuurbeheer zorgde
voor de uitvoering van weidevogelbeheer
en botanisch beheer. Het doel van het
weidevogelbeheer was om het leefgebied
van weidevogels te beschermen, inclusief de
bescherming van nesten en kuikens. Botanisch
beheer legde zich meer toe op het beschermen
van bijzondere flora in slootkanten en de
kruidenrijkdom van het grasland. Dit is weer
belangrijk voor de overlevingskansen van
weidevogelkuikens. Ook landschapsbeheer
zoals onderhoud van hakhout/grienden en
knotwilgstructuren hoorde bij het takenpakket
van de werkgroep. In de eerste jaren zijn er met
resultaatbeloning mooie resultaten bereikt. Dit
alles werd gefinancierd door de overheid.
COLLECTIEF ALBLASSERWAARD
VIJFHEERENLANDEN
Later werd agrarisch natuur- en landschapsbeheer
over heel Nederland verspreid. Dat was op zich
fantastisch, maar het betekende ook dat Den
Hâneker zijn pioniersrol moest aanpassen.
Er kwamen meer regels en controles door de
overheid. In deze jaren is er een samenwerking
ontstaan tussen Rentmeester Benschop en Den
Hâneker, waaruit het Collectief AlblasserwaardVijfheerenlanden ontstond. Veel uitvoerende
werkzaamheden worden nu door het Collectief
gedaan, zoals weidevogel-, botanisch- en
landschapsbeheer. Maar de rol van de werkgroep
agrarisch natuurbeheer is zeker niet uitgespeeld.

ER LIGGEN NOG GENOEG UITDAGINGEN
OP ONS TE WACHTEN!

samensterkvoordestreek
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INNOVATIES IN DE LANDBOUW
De werkgroep Agrarisch Natuurbeheer
richt zich tegenwoordig meer en meer op
innovaties in de landbouw met als doel
de biodiversiteit en de kwaliteiten van
het landschap op peil te houden. Men kan
eigenlijk zeggen dat de pioniersrol weer
terug is.
Zo heeft de werkgroep gezorgd voor de
introductie van een weidevogeldrone.
Inmiddels wordt deze drone door het
Collectief gebruikt voor de opsporing van
weidevogelnesten.

Sjors Fröhlich
BURGEMEESTER
VIJFHEERENLANDEN
“Natuur is ontzettend belangrijk
en tegelijk in onze gemeente ook
nog vaak onontdekt voor mensen
van buiten de regio. De natuur
in dit gebied heeft een grote
recreatieve waarde. Daarom ben ik
blij met initiatieven van inwoners
om al dat moois te behouden en
de leefbaarheid in onze mooie
gemeente te bevorderen.”

Daarnaast heeft de werkgroep diverse projecten
op poten gezet. Een mooi voorbeeld is het
project Agrarische bedrijven in het groen, waarbij
met behulp van provinciegelden erven van
agrarische bedrijven worden aangekleed met
landschapselementen zoals hoogstamfruitbomen
en knotwilgen.
Inpassing van kringlooplandbouw, waarbij
bodemleven en bodemvruchtbaarheid centraal
staan, is ook een belangrijke speerpunt van de
werkgroep.
Er liggen nog genoeg uitdagingen te wachten
voor de werkgroep. Denk bijvoorbeeld aan
de energietransitie. Maar ook thema’s als
bodemdaling en grondgebonden landbouw
worden door de werkgroep besproken.

Meer info? denhaneker.nl/
agrarisch-natuurbeheer
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Het Collectief
Het Collectief Alblasserwaard/
Vijfheerenlanden, richt zich volgens
de statuten op agrarisch natuur- en
landschapsbeheer in de ruimste zin
van het woord. Het betreft met name
weidevogelbeheer, maar ook botanisch
beheer, landschapsbeheer en waterbeheer.
En eventueel gebiedsontwikkeling.
De coöperatie, opgericht op 17 april 2015,
beslaat het werkgebied van Stichting
Subsidiestelsel Natuur en Landschap
Benschop en Vereniging Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden ‘Den Hâneker’.
Aanleiding voor de oprichting van
het collectief was de komst van een
nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en
landschapsbeheer. Om de resultaten te

verbeteren en de kosten te verlagen, vormen
collectieven (groepen boeren/beheerders)
per 1 januari 2016 het hart van het nieuwe
stelsel.
De organisatie van het collectief bestaat uit
het bestuur en de operationele organisatie.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het
hele proces rondom de coördinatie en
uitvoering van het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer.

Cees de Jong
voorzitter

Ad van Rees
WERKGROEP AGRARISCH NATUURBEHEER
“Dankzij de inspanning van onder andere Den Hâneker heeft onze streek
meer kleur gekregen. Als werkgroep zullen we ons blijven inzetten voor het
vergroten van de biodiversiteit in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.”

samensterkvoordestreek

12

CHECK OOK HET FILMPJE
OVER ONZE LESPAKKETTEN

‘ALLE KINDEREN LEREN, BELEVEN EN ERVAREN
HOE MOOI ONZE STREEK IS MET NAME OP EN
ROND DE AGRARISCHE BEDRIJVEN.’

Educatie

WERKGROEP EDUCATIE
De werkgroep Educatie probeert te laten zien hoe mooi de streek is en wat er gedaan moet worden
om deze mooi te houden. Er worden daarom jaarlijks lessen gegeven en excursies naar de agrarische
bedrijven in de omgeving gemaakt. Wij verzorgen de lespakketten en organiseren de excursies en
snuffelstages. Wij willen leerlingen en beginnende studenten laten genieten van wat er te beleven en te
leren valt in de natuur in onze mooie streek met name op en rond de agrarische bedrijven.
Onze lespakketten zijn actueel en onderverdeeld
in drie doelgroepen waarmee we afstemmen op
verschillende niveaus en leeftijden:
VOOR KLEUTERS EN ZLM-SCHOLEN
“Welkom op de boerderij”, een uniek
lesprogramma voor onder andere ZML-leerlingen.
Scholen kunnen materialen als een lesmap
(met lesideeën en werkbladen), les-/speelkist
(met voorwerpen die met de boerderij te maken
hebben) en een DVD met filmfragmenten over de
boerderij huren voor een aantal weken. Tijdens
de excursie naar de boerderij staat ‘het beleven’
centraal. Ook leuk - de snuffelstage (excursie) is
ook los te boeken.
VOOR GROEP 4, 5 EN 6 VAN DE BASISSCHOOL
“Wat groeit en bloeit op de boerderij”, een
lesprogramma waarbij kinderen eerst op school
voorbereidend aan de slag gaan. Ze krijgen hierbij
informatie-/ bronnenbladen en een werkblad met
onderwerpen als: van kalf tot koe, van gras tot
glas, zuivel en gezondheid.
Bij de excursie kunnen groepen vervolgens als
aanvullend onderwerp kiezen tussen “Vogels op
het erf en in de wei” of “Planten in de slootkant”.

VOOR GROEP 7, 8 EN BRUGKLAS (VOORTGEZET
ONDERWIJS)
“De boer als producent van voedsel en natuur”.
Ook bij dit lespakket gaan de kinderen eerst
voorbereidend aan de slag met informatie-/
bronnenbladen en een werkblad. De onderwerpen
zijn meer verdiepend, van duurzaam boeren, via
hoe werkt een koe en wat zit er in zuivel, tot wat
houdt het boerenwerk in elk van de 4 seizoenen
in. Tijdens de excursie wordt aanvullend aandacht
besteed aan de diverse vogels en planten.

Meer info? denhaneker.nl/educatie
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Vaarroutenetwerk
We zijn trots op ons gebied en willen iedereen van
al dat moois laten meegenieten! Omdat er tot voor
kort geen vaarroutenetwerk was, hebben we er een
gerealiseerd. Nu kan de prachtige omgeving ook
vanaf het water bewonderd worden.

denhaneker.nl/vaarroutes

Denkend aan Holland
Er is veel belangstelling voor ons prachtige
landschap. Door allerlei ontwikkelingen op
het gebied van bestuurlijke veranderingen,
problematiek in de landbouw en
veeteelt en economische groei wordt het
kenmerkende veenweidelandschap naar
de achtergrond gedrukt. Dit terwijl ons
landschap het waard is om (be)leefbaar
te blijven. Door middel van het maken
van routes, een film, een beleving in
Kinderdijk, fotowedstrijden, presentaties,
teken- en schilderworkshops laten wij zien
hoe mooi ons landschap is.

denhaneker.nl/
denkend-aanholland

Nestkastjes
Doormiddel van dit project kunnen
mensen uit de streek nestkasten,
fruitbomen e.d. bij agrariërs/
erfbezitters adopteren. Met behulp van
deze adopties wordt de bescherming
van erfvogels gefinancierd en
gestimuleerd. Erfvogels zijn wilde
vogelsoorten die voor hun overleving
afhankelijk zijn van boerenerven.

denhaneker.nl/nestkastjes

Projecten

Agrarische bedrijven
in het groen
In onze streek zijn veel melkveehouderijen
die in de afgelopen jaren vernieuwd zijn.
Ook zijn er nieuwe boerderijen bijgekomen
door de ruilverkaveling. Bij veel van deze
nieuwere boerderijen is weinig aandacht
besteed aan erfbeplanting. Dit terwijl een
goede, streekeigen erfbeplanting een grote
bijdrage levert aan de landschappelijke
aankleding. Daarnaast verhoogt het de
biodiversiteit, vangt het fijnstof en legt
het CO2 vast. Na uitvoering van dit project
is er bij meer dan 40 agrarische bedrijven
een erfbeplantingsplan uitgevoerd.

denhaneker.nl/agrarischebedrijven-in-het-groen

Even opladen
Met dit project willen wij de
duurzaamheid vergroten. Er zijn
oplaadpalen verspreid over de
Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden, waar
men elektrische fietsen op kan laden.
Uitgangspunt is dat op elke plaats in
het gebied binnen 10 kilometer een
oplaadpaal binnen bereik is.

denhaneker.nl/evenopladen
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WERKGROEP DUURZAME
LANDBOUW
Hoe onlosmakelijk is de landbouw met onze streek verbonden! Ze is bepalend voor
landschap, sociologie, economie en het vormt zelfs mede onze identiteit. De WAV
(Werkgroep Duurzame landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard
Vijfheerenlanden), met boeren- en burgerleden, wil zich inzetten voor het behoud van de
landbouw in onze regio. En meer: de landbouw moet ook een positieve bijdrage kunnen
leveren aan onze lokale én aan onze mondiale maatschappij.

Duurzame landbouw

Die maatschappij binnen en buiten de regio
is dynamisch, open, steeds in beweging en er
worden volop kritische vragen gesteld. Serieuze
vragen vereisen een serieus antwoord. Structurele
gesprekken zijn daarom vereist, binnen de
boerengemeenschap zelf en ook tussen de boeren
en de rest van de maatschappij.
LOKAAL HANDELEN, MONDIAAL
DENKEN IS AL JARENLANG ONS MOTTO.
De WAV neemt enerzijds initiatieven om de
vereiste dialoog vorm te geven. Anderzijds is de
WAV volop met de inhoud bezig. De grenzen aan
de groei zijn namelijk overschreden. Wat zijn
de (nieuwe) punten aan de horizon waar we als
landbouw in onze maatschappij, in onze regio,
heen willen? Hoe gaan we daar heen?
ESSENTIËLE DISCUSSIEPUNTEN ANNO 2020
1. Landbouw is een van de veroorzakers van
de klimaatverandering én belangrijk om de
verandering te temperen.
2. Het veenweidegebied van o.a. onze regio is
cruciaal. Hoe leggen we CO2 vast en beperken
we de bodemdaling?
3. Hoe kunnen we minder energie gebruiken bij
productie en verwerking?
4. Hoe spelen boeren en burgers gezamenlijk in
op de trend naar gezond voedsel uit de regio?
5. Betekent minder export van voedsel meer
kansen voor boeren in met name Afrika?
We ontmoeten elkaar om samen kennis te
verwerven, te delen, vaardigheden aan te leren en,
niet in het minst, inspiratie op te doen. Het gaat
nu meer dan ooit om het samen optrekken van
zoveel mogelijk boeren en burgers. Welkom!

Kees van Gaalen
WERKGROEP DUURZAME
LANDBOUW
“Dat Albert Heijn en de
zuivelindustrie melkveehouders
voorschrijven hoe ze moeten
produceren en dat ze een
bodemcursus moeten volgen,
wijst op het einde van het
boerensprookje ‘Laat ons maar
produceren, milieuproblemen
lossen we wel op aan het eind
met technische maatregelen’.
Een boervriendelijk beleid
komt pas als boeren vriendelijk
zijn voor de natuur. Dit biedt
kansen voor melkveehouders
in de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden. De veen- en
de klei-op-veen- bodem geeft ze
een voorsprong om te produceren
met lage input van stikstof en
krachtvoeders.”

Meer info? denhaneker.nl/
duurzame-landbouw
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VANUIT DEN HÂNEKER WILLEN WE DE
ACHTERBAN INSPIREREN ÉN STIMULEREN.

CURSUSSEN &
BIJEENKOMSTEN
Vanuit Den Hâneker is er de wil om kennis te delen. Dit kan bijvoorbeeld middels
bijeenkomsten of cursussen waarvoor onze leden uitgenodigd worden. Zo probeert elke
werkgroep de achterban te inspireren en te stimuleren. Hiermee proberen wij altijd op de
actualiteiten in te spelen. Denk ook aan vernieuwende initiatieven, zoals informatieve
webinars ten tijde van de coronacrisis op het gebied van ‘Ondernemen in tijden van
Corona’.

Cursussen & bijeenkomsten

Vanuit de werkgroep Agrarisch Natuurbeheer is er
een cursus gemaakt (combinatie van praktijk én
theorie) om agrariërs te informeren over de meerwaarde van weidevogelbeheer en biodiversiteit
voor het (melkvee)bedrijf. Ook wordt er meerdere
malen per jaar een snoeicursus gegeven.

Gijsbert Pellikaan
ECOLOOG
Als ecoloog en
landschapsdeskundige adviseer
ik Den Hâneker. Boeren en
particulieren kunnen veel doen
voor natuur en landschap:
natuurvriendelijke sloten,
erfbeplanting, biobosjes, samen
voor meer biodiversiteit.

De werkgroep Duurzame Landbouw organiseert
o.a. bijeenkomsten over korte ketens en inspiratieavonden, waar lezingen gegeven worden
welke afgesloten worden met een discussie.
Vanuit de werkgroep Recreatie & Toerisme
worden ook samenwerkingen aangegaan. Denk
aan recreatieve bijeenkomsten en een startavond
aan het begin van het toeristisch seizoen om zo
netwerkmogelijkheden tussen deze ondernemers
te creëren. Ook is er de mogelijkheid om deel te
nemen aan de jaarlijkse BHV-cursus.

Meer info? denhaneker.nl/cursussen

Aanmelden als vrijwilliger?
Enthousiaste vrijwilligers zijn altijd welkom! Ben jij na het lezen geïnteresseerd geworden in
één van de werkgroepen en wil jij graag je steentje bij dragen? Je bent van harte welkom!
Bekijk ook eventuele vacatures via: www.denhaneker.nl/vacatures.
Meer weten over de diverse werkgroepen óf je aanmelden?
Wij horen graag van je op info@denhaneker.nl!
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Michael van Hoorne
DIRECTEUR VAKANTIEPARK
& AVONTURENBOERDERIJ
MOLENWAARD
“Wij leven in een van de mooiste gebieden
van Nederland, te midden van grote
iconen als Kinderdijk, de Biesbosch en de
Avonturenboerderij. Onze grootste uitdaging
ligt in het feit dat mensen meerdere nachten
willen verblijven in ons gebied, maar dat
niet kunnen. Nu zoeken we naar ‘losse’
dagtoeristen. Als we zorgen dat ze twee
dagen kunnen blijven, hoeven we maar
de helft te vinden om hetzelfde aantal
dagtoeristen in ons gebied te ontvangen. Ik
zal me de komende tijd samen met andere
ondernemers hard maken om te zoeken naar
kansen voor verblijfsrecreatie”.

Recreatie & Toerisme

WERKGROEP RECREATIE
& TOERISME
De werkgroep Recreatie & Toerisme houdt zich bezig met de ontwikkeling van projecten op het
gebied van toerisme, het ondersteunen van onze leden en het promoten van een groot scala aan
streekproducten en toeristische activiteiten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Benieuwd
wat de werkgroep voor jou kan betekenen als (toeristische) ondernemer?

TERUGBLIK AFGELOPEN JAREN
De afgelopen jaren zijn er folderkasten en
oplaadpalen voor elektrische fietsen geplaatst.
Er werden picknickbankjes, een ooievaarspaal en
zelfs een openbaar toilet geplaatst.
Daarna is er een compleet integraal en recreatief
route-netwerk ontwikkeld, bestaande uit
wandel-, fiets- en vaarroutes (inclusief het
plaatsen van steigers en bordjes).
In samenwerking met de provincie is er een
toeristische bewegwijzering ontwikkeld en zijn er
borden geplaatst voor een groot aantal van onze
ondernemers.
PLATFORM BEZOEK GERRIT
De website van Den Hâneker, het platform
Bezoek Gerrit (zie kader pagina 22) en het
magazine Bezoek Gerrit informeren toeristen
over het aanbod van overnachtingsadressen
(vakantiehuisjes, B&B-adressen, campings
en campererven), theetuinen, restaurants,
recreatieve activiteiten en de producten van de
leveranciers van onze streekproducten.

BEDRIJF IN BEELD
De nieuwsbrief Poldernieuws verschijnt fysiek 2 x
per jaar. Daarin staat informatie van het bestuur
en van alle werkgroepen. Bovendien staat er een
interview + foto van één van onze leden in met
informatie over zijn/haar bedrijf en activiteiten,
“Bedrijf in beeld”.
STILSTAND IS ACHTERUITGANG, DUS BLIJVEN
WIJ NIEUWE ACTIVITEITEN ONTWIKKELEN.
STREEKPARADE
De producenten van streekproducten en de
ondernemers die toeristische activiteiten
aanbieden hebben de mogelijkheid om hun
producten te promoten tijdens de Streekparade
(inmiddels in combinatie met de Vierdaagse
Alblasserwaard) en in de streektent bij de
Fokveedag.
NETWERKBIJEENKOMSTEN
Jaarlijks worden een aantal bijeenkomsten (o.a.
startavond en slotavond) met het bestuur en
met onze leden georganiseerd; deze zijn heel
belangrijk om elkaar te informeren en om samen
nieuwe ideeën en arrangementen te ontwikkelen.
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Wat is er ontzettend veel te doen in ons
gebied! De grote trekpleisters zijn wel
bekend, maar de kleine parels blijven vaak
onderbelicht.
Gerrit is de virtuele gastheer, een
authentieke local en het gezicht van het
platform. Gerrit is geboren en getogen in
de regio, kent alle ondernemers en vertelt
bezoekers waar de leukste uitjes te vinden
zijn. Hij zorgt ervoor dat ondernemers
aantrekkelijk worden gepresenteerd en
verleidt de bezoeker tot een (meerdaags)
bezoek aan de regio. Alle ruim 100 leden
van de werkgroep Recreatie & Toerisme zijn
terug te vinden op dit platform.
Steeds meer mensen oriënteren zich
vandaag de dag online op hun bestemming.
Met dit platform willen wij vanuit Den
Hâneker onze regio Alblasserwaard/
Vijfheerenlanden nog sterker op de (online)
kaart zetten.
www.bezoekgerrit.nl

Scan de QR
code voor uitleg over het platform
Bezoek Gerrit!
De samenwerking met de Gemeente Molenlanden en Gemeente Vijfheerenlanden verloopt
erg goed en er zijn dan ook vaak afgevaardigden
van de gemeentes bij deze en andere bijeenkomsten aanwezig.
PUBLICITEIT
Publiciteit in de lokale en landelijke media en
op beurzen en fairs blijft nodig om ons gebied
en onze deelnemers onder de aandacht te
brengen van een groot publiek. Daarnaast zijn
netwerkactiviteiten en -bijeenkomsten met de
provinciale overheden en met onze sponsoren
heel belangrijk teneinde onze activiteiten te
kunnen financieren en ontplooien.
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CURSUSSEN
Samenwerking met de IVN heeft geleid tot de
opleiding “Ambassadeur van het Landschap”.
Deze is inmiddels door een aantal van onze leden
gevolgd. Jaarlijks bestaat de mogelijkheid om een
BHV-cursus te volgen.
Samen staan we sterk voor de streek!

Meer info?
denhaneker.nl/recreatie-toerisme

Streekparade
Theo Segers
BURGEMEESTER
MOLENLANDEN
“Molenlanden heeft veel te
bieden en is aantrekkelijk om
te wonen, werken en recreëren.
Maar dit gaat natuurlijk niet
vanzelf. Ondernemers, inwoners,
maatschappelijke organisaties en
de gemeente werken samen om te
zorgen voor het behoud van ons
prachtige gebied. Den Hâneker
is hierbij voor ons een zeer
gewaardeerde partner.”

Al vele jaren organiseert Den Hâneker
de Streekparade. Inmiddels is
deze gekoppeld aan de Vierdaagse
Alblasserwaard.
De Streekparade vindt elk jaar plaats
op de zaterdag na Hemelvaartsdag.
Diverse ondernemers uit de regio
verkopen hier hun streekproducten,
uiteraard niet zonder de mogelijkheid
om deze ook te proeven!
Elk jaar wordt er ook gezorgd voor
leuke activiteiten voor jong én oud.
Een aanrader voor een ieder die de
streek wil proeven!
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WERKGROEP VIERDAAGSE
ALBLASSERWAARD
De Vierdaagse Alblasserwaard is een begrip in onze streek. Elk jaar organiseren wij dit
evenement tijdens het weekend van Hemelvaart. Met de Vierdaagse Alblasserwaard
willen we een gezonde en actieve samenleving bevorderen, waarbij mensen van alle
leeftijden kunnen beleven – proeven en ervaren wat onze streek voor moois te bieden
heeft. Er zijn wandel- en fietsroutes van verschillende afstanden welke hun startpunt
hebben in de Alblasserwaard.

Vierdaagse Alblasserwaard

Roelf Polman
DIRECTIEVOORZITTER
RABOBANK
LEK EN MERWEDE
4 DAGEN FIETSEN & WANDELEN
Vanuit Hoornaar fietsen en wandelen
de deelnemers de streek door, op naar
Vijfheerenlanden én daarbuiten. De routes zijn
nooit hetzelfde, er is voor iedereen wat wils!
Het is fantastisch om te zien dat er deelnemers
zijn die sinds de eerste keer elk jaar hebben
meegedaan, dit maakt het evenement uniek.
RUSTEN BIJ LOKALE ONDERNEMERS
Ook de rustpunten voegen een grote meerwaarde
toe. Veel leden van de werkgroep Recreatie &
Toerisme stellen graag hun deuren open. Zo is er
de gelegenheid om langs de route af te koelen
met een heerlijk ijsje uit de streek, of om energie
op te doen met een broodje ambachtelijke kaas.
Of geniet van de schaduw en neem een kijkje
in een museum. Weer opgeladen? Vervolg je
route en sluit de dag af met een verfrissende
versnapering in de tent waar elke dag voor
entertainment gezorgd wordt. Op zaterdag
sluiten wij de Vierdaagse Alblasserwaard
traditioneel af met de Streekparade. Kom langs
en proef de streek!

Meer info? denhaneker.nl/
vierdaagse-alblasserwaard

“Ik zie een enorme gedrevenheid
en mooie initiatieven. Bij veel
daarvan zijn we betrokken als
partner of sponsor. Zoals bij
project Gerrit, de Vierdaagse
en de serie webinars. Ik ben er
van overtuigd dat we door het
bundelen van onze krachten de
lokale gemeenschap versterken
en mensen in beweging krijgen.
Samen bereiken we meer dan
alleen.”
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Cees v/d Vlist
DIRECTEUR KINDERDIJK
“Ons landschap is van een
schoonheid die we zelf vaak niet
zien. Toeristen helpen ons om
zelf beter bewust te worden van
die schoonheid waarover wij
rentmeester zijn...”

Lid worden van Den Hâneker?
Onderstaande tarieven gelden voor 2021.

VOORDELEN
LIDMAATSCHAP
Samen onze streek nog sterker maken? Meld
je dan snel aan als regulier lid óf lid van de
werkgroep Recreatie & Toerisme!

Het aanvullende lidmaatschap
brengt o.a. de volgende
voordelen met zich mee:

€ 30.PER JAAR

DEN HÂNEKER
RECREATIE & TOERISME
LIDMAATSCHAP

MET EEN
DEN HÂNEKER
LIDMAATSCHAP

• kun je als boer en/ of burger
gebruik maken van de kennis
en ervaring van de vereniging
• draag je bij aan het behoud en
de promotie van ons prachtige
gebied
• ontvang je elk kwartaal onze
‘Poldernieuws’ nieuwsbrief
• kun je (met korting) meedoen aan
ledenactiviteiten en cursussen

Aanmelden?
denhaneker.nl/lid-worden

• vermelding in glossy
toeristisch magazine (oplage
ca. 30.000 exemplaren)
• gratis eigen pagina op onze
website www.denhaneker.nl
• deelname aan netwerkbijeenkomsten met
inspirerende sprekers waar
samenwerking met andere
ondernemers centraal staat
• meedenken over de koers van
recreatie & toerisme
in de Alblasserwaard/
Vijfheerenlanden
• promotie op diverse
beurzen
• deelname aan
BHV cursus

€ 60.PER JAAR
EXTRA

SAMEN STERK
VOOR DE STREEK

www.denhaneker.nl

