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EDITIE 2022

NIEUWS VANUIT DE WERKGROEP
RECREATIE & TOERISME
Wat hadden wij elkaar graag weer fysiek ontmoet tijdens de bijeenkomst
op 8 november in het Nationaal Baggermuseum te Sliedrecht. Helaas
kon deze bijeenkomst wederom niet doorgaan. Wij streven ernaar dit
bezoek begin volgend jaar toch met elkaar in te kunnen plannen.
Binnen de werkgroep Recreatie & Toerisme speelt er veel. Denk aan
het updaten van wandel-/fietsroutes, nadenken over waterroutes
en natuurlijk Bezoek Gerrit. In dit – voor de meeste ondernemers –
rustigere seizoen, zijn sommige activiteiten gesloten. Wij nemen
daarom nu de tijd om de puntjes op de I te zetten. Denk aan het
goed van start kunnen gaan met de marketing campagne vanaf de
lente van 2022. Wist jij al dat Bezoek Gerrit vanaf volgend jaar een
reclame-spot op televisie zal hebben? Gezamenlijk denken wij na over
het toekomst-bestendig maken van het platform. Heb jij nog geen
kijkje genomen op ons platform? Bezoek dan snel de website: www.
bezoekgerrit.nl. Alle leden van de werkgroep Recreatie & Toerisme zijn
hierop vertegenwoordigd met aantrekkelijke teksten en mooie foto’s!
Op deze manier wordt het plannen van een meerdaags bezoek aan de
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden makkelijk gemaakt voor de toerist!
Heb jij vragen? Schroom niet om contact op te nemen met projectleider
Desiree: desiree@denhaneker.nl.
Naast Bezoek Gerrit zijn wij nog bezig met andere projecten, denk aan
Annemiek die bezig is met het bijhouden van o.a. de bruine bebording in
de regio, helaas blijken deze regelmatig beschadigd of verdwenen te zijn.

Toeristische gids 2022
In januari beginnen de voorbereidingen
voor de Bezoek Gerrit Toeristische
gids 2022 weer.
Per mail informeren we alle
ondernemers over de
advertentiemogelijkheden.
Heb je nu al vragen? Mail naar
desiree@denhaneker.nl

Nieuw lid Marjan is namens de werkgroep aanwezig geweest bij de
opening van Slapen in de Molen, een locatie van de Gespreide Herberg.
Wat is dit een prachtige & unieke locatie!
Jelmer was namens de werkgroep aanwezig bij het bezoek van de
Commissaris van de Koning, dit was een inspirerende ontmoeting.
Desiree heeft tijdens het online event Molenlanden Onderneemt!
gesproken over Bezoek Gerrit, hierop zijn nadien positieve reacties
binnen gekomen. Terugkijken kan via https://youtu.be/GMqTVVBs6UU
of www.molenlanden.nl/molenlanden-onderneemt.
Sander - die uit de reiswereld komt - brengt zijn expertise hiervan
in de werkgroep in en gaat de vaarroutes samen met de betreffende
instanties in stand houden.
Hopelijk kunnen wij elkaar in het nieuwe jaar weer fysiek ontmoeten, in
het Nationaal Baggermuseum te Sliedrecht. Zij hebben erg interessante
plannen welke zij graag met een ieder delen. Voor nu: fijne Feestdagen
& alvast een gelukkig nieuwjaar!
Jelmer den Hartog, Willy Strube, Annemiek den Hartogh,
Sander Roos, Marjan van de Graaf en Desiree Aantjes

KADOTIP
Leuk om te geven leuk om te krijgen:
Een ‘Bezoek Gerrit’
mok - pen - paraplucanvas tas of zadelhoes.

DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT
Achter de schermen zijn de voorbereidingen
in volle gang voor de 24e editie van ons
evenement. De Vierdaagse Alblasserwaard
staat voor 2022 op de agenda van woensdag
25 t/m zaterdag 28 mei en is geschikt voor de
sportieve én recreatieve fietser en wandelaar
van alle leeftijden. We zijn in gesprek met onze
partner Rabobank Lek en Merwede, sponsoren,
lokale ondernemers, vrijwilligers en andere
betrokkenen om er een bijzondere editie van te
maken (uiteraard houden we rekening met de
actuele COVID maatregelen).

Nieuw in 2022!
Kennedymars ‘De 80 van de Oude
Hollandse Waterlinie’.
BELEEF, PROEF EN ONTDEK
Al lopend en fietsend kan men niet alleen
meer van de omgeving zien, maar vooral ook
beleven. Men komt door de prachtige polder
en pittoreske dorpen. Onderweg zijn er de
nodige bezienswaardigheden en stoppen we
bij diverse (Den Hâneker) ondernemers. Ook
dit jaar worden er weer andere routes uitgezet
door een team van enthousiaste vrijwilligers.

Tarieven
2022

SAMEN STERK VOOR DE STREEK
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DE VIERDAAGSE ALBLASSERWAARD 2022 STAAT
GARANT VOOR:
• Vier dagen wandelen, keuze uit een zestal
afstanden (5-10-15-25-30-40 km)
• Vier dagen fietsen, keuze uit een viertal
afstanden (30-40-60-80 km)
• Family proof routes op donderdag voor de
30km fietsroute en 10km wandelroute (incl.
puzzeltocht en kidsplein bij de tent)
• Kennedymars ‘De 80 van de Oude Hollandse
Waterlinie‘ op vrijdag 27 / zaterdag 28 mei
• Streekparade op zaterdag 28 mei in Hoornaar
bij de tent
Blijf gezond en zorg voor elkaar. Inschrijven kan
vanaf 1 januari 2022.

Bestuur Den Hâneker:
Kees Commijs ( voorzitter),
Marieke van der Veen (penningmeester),
Alida Ambachtsheer (secretaris),
Mariëlle de Bruijn (communicatie & PR)
Rokus Lakerveld (lid)
Tanja Kool (lid)

Wij wense
n je fijne
feestdagen
en hopen
elkaar in 2
022 weer t
e
kunnen on
tmoeten.
Blijf gezon
d.

Voorwoord
We bevinden ons inmiddels weer in de donkere dagen
voor de Kerst. De dagen zijn korter en lijken daardoor
soms sneller te gaan. We zitten al ruim anderhalf jaar in
een situatie waarbij de corona crisis dagelijks nieuws is.
Soms met hoopvolle berichten en soms teleurstellende.
Ook onze leden kregen er mee te maken. We weten
van de uitdagingen die de afgelopen periode met zich
meebracht. Ook al worden we soms geremd door alle
regelgeving rondom Covid-19, toch mogen we ook blij
zijn met alles wat wel doorgang heeft kunnen vinden.
Het Bezoek Gerrit magazine & platform is afgelopen jaar
echt van start gegaan, er is inhoudelijke discussie gevoerd
over duurzame landbouw en de veenweideaanpak in de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Lopende projecten
zijn doorgegaan, nieuwe projecten aangevraagd en er
is achter de schermen veel werk verzet wat betreft de
ontwikkelingen rondom de Agri & Food Campus.

Voor 2022 gelden de volgende lidmaatschap
tarieven voor Den Hâneker:

Namens het bestuur wil ik iedereen die zich ook het
afgelopen jaar heeft ingezet voor onze mooie vereniging
hartelijk danken en u het allerbeste toewensen.

Regulier lid

EURO 30,- per jaar

				Rokus Lakerveld

Recreatief &
Toeristisch lid

EURO 125,- per jaar *

* Ook voor 2022 zal er geen extra bijdrage
gevraagd worden voor deelname aan het
platform Bezoek Gerrit

VERSTERKING GEZOCHT
In het bestuur en de
diverse werkgroepen is
ruimte voor versterking.
Voor meer info mail je naar
info@denhaneker.nl

De Bezoek Gerrit souvenirs
zijn te koop bij diverse recreatieve
ondernemers van Den Hâneker. Mail naar gerrit@bezoekgerrit.
nl om te checken waar het dichtsbijzijnde verkooppunt is.

Je gids door de Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden.

Samen sterk voor de streek!

Poldernieuws

Colofon

www.denhaneker.nl

AFRONDING PROJECT AGRARISCHE
BEDRIJVEN IN HET GROEN
In 2017 zijn we met een projectgroep
van Den Hâneker van start gegaan met
dit project. Met financiering van de
Provincie ZH is het gelukt om bij 90
boerenbedrijven in de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden de erfbeplanting te
verbeteren. Na verlenging kunnen we dit
project eind 2021 afronden.
De aanleiding was dat we zagen dat
er bij vele nieuwe stallen geen goede
erfbeplanting kwam. Ze stonden kaal
in het landschap en een goede landschappelijke inpassing ontbrak. Na
enkele oproepen in de nieuwsbrief van
Den Hâneker kwamen er slechts een paar
reacties. Daarom is Gijsbert Pellikaan als
veldmedewerker op pad gegaan om bij
veel boeren gewoon aan te bellen en zijn
verhaal te doen. Dat leidde tot voldoende
deelnemers. Er werd een afspraak gemaakt voor een bedrijfsbezoek om op
locatie te kijken en te bespreken wat
de wensen en mogelijkheden waren.
Hieruit volgde een beplantingsplan
met een begroting. Daarna werd er
een overeenkomst voor ondertekening
opgemaakt en ging de bestellijst naar
de kweker. De deelnemers moesten dan
zelf de bomen en struiken op de goede
plek planten. Soms kregen ze hulp van
leerlingen van Yuverta, de agrarische
school in Ottoland, een mooi combi.
De bedrijfsbezoeken leverden mooie en
soms uitgebreide gesprekken aan de
keukentafel op. Over waar ben je als boer

mee bezig,
wat is je
motivatie?
En vaak
ook: wat
is je frustratie, waar
loop je tegen
aan? Veel boeren
willen de stap zetten
naar vergroening en verduurzaming van
hun bedrijf. Maar hoe doe je dat en hoe
financier je dat?
Het eindresultaat van dit project mag
er zijn. Nieuwe stallen met goede
erfbeplanting wat een waardevolle
bijdrage voor de inpassing in het
landschap en voor de biodiversiteit
levert. Het geeft schaduw en verkoeling
en de bomen leggen ook CO2 vast. Er
zijn allerlei groene elementen aangelegd,
zoals houtsingels, knotwilgenrij, boomgaarden of een natuurvriendelijke oever.
Kortom een resultaat waar we als
projectgroep samen met de deelnemers
trots op zijn!
Projectgroep: Karel Rietveld (projectleider), Gijsbert Pellikaan (veldmedewerker), Margriet de Jong (administratie)
en Marieke van der Veen (financiën).
Dit project is mogelijk gemaakt door ELFPO:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn
platteland.

www.denhaneker.nl
www.denhaneker.nl

Nieuwsbrief nr.2 2021

AGRI & FOOD CAMPUS
De wens voor de Agri & Food Campus Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
is ontstaan vanuit het perspectief dat er grote kansen liggen om met de
kracht en DNA van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een directe bijdrage
te leveren aan de (inter)nationale transitieopgaven. Bovendien kunnen we
samen met andere initiatieven in de regio, komen tot een goed afgestemd
aanbod van activiteiten en
voorzieningen waarbij we
het gebied goed op de kaart
zetten. Doelstellingen daarbij
zijn het beter gebruik maken
van de kracht van het gebied,
meer integrale aanpak van
de uitdagingen in de regio
waarbij we met en van elkaar
leren, versterken van het
economische draagvlak, en
het ontwikkelen van recreatie
& toerisme als nieuwe inkomstenbronnen. Bovenal is het de plaats waar
nieuwe innovaties op het gebied van agri en food een plek vinden. Een
plek om te experimenteren, ontwikkelen en implementeren bij de boeren
en “foodaanbieders”. Kernwoorden hierbij zijn klimaatadaptatie, nieuwe
verdien-modellen boeren, biodiversiteit, Leven Lang Leren, bodemdaling en
stikstof- en co2 reductie.
PROJECTGROEP & VERKENNINGSONDERZOEK
In 2019 is er een projectgroep Agri & Food Campus AlblasserwaardVijfheerenlanden samengesteld om het idee voor de campus in deze regio
verder vorm te geven. In de projectgroep waren ondernemers, onderwijs,
overheid en Den Hâneker vertegenwoordigd. In 2020 is er begonnen met
een verkenningsonderzoek waarbij is gesproken met vertegenwoordigers
van de gemeente Molenlanden en Vijfheerenlanden en vertegenwoordigers
van de diverse organisaties in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, zoals
AJK, RMA, LTO. Met hen is gesproken over de wens voor een business-driven
Agri & Food Campus en gevraagd naar hun mening daarover. Daarnaast
is er regulier contact geweest met de Provincie Zuid-Holland. (Hester
Engelsman, Bert Mens, Leo Zegwaard) om hen aangesloten te houden bij de
stand van zaken. Ook is er vanaf het begin periodiek overleg geweest met
Kobie van de Visch en Marieke Kok van Leader.
WAAR STAAN WE NU?
Uit de gesprekken met Kees Romijn (FVHZ), Matthijs Baan (Elke Melk),
Jasper Eijkelenboom (AJK), Cees Slob (Boerderijzuivel) en Gerrit de Jong (LTO)

is naar voren gekomen dat er behoefte is aan het delen van kennis en het
bundelen van krachten en dat de Agri & Food Campus is hier bij uitstek de
aangewezen plek voor.
GEMEENTE MOLENLANDEN & VIJFHEERENLANDEN
In juli 2021 is er een presentatie gegeven aan de raadsleden (27 personen)
van de Gemeente Molenlanden om hen mee te nemen in de plannen voor de
campus. De reacties vanuit de raad waren zeer positief. Wethouder Teunis
Jacob Slob heeft toegezegd ambassadeur van de Agri & Food Campus te
willen zijn en onlangs hebben de burgemeesters Theo Segers (Gemeente
Molenlanden) en Sjors Fröhlich (Gemeente Vijfheerenlanden), tijdens een
bezoek aan Yuverta, toegezegd zich hard te zullen maken voor de realisatie
van de Agri & Food Campus Alblasserwaard –Vijfheerenlanden.
BEZOEK COMMISSARIS VAN DE KONING
Op 10 september heeft de Commissaris van de Koning, op uitnodiging van
den Hâneker, een bezoek aan Molenlanden gebracht dat geheel in het teken
stond van de Agri & Food Campus en de diverse thema’s van de campus. In
diverse ronde tafel gesprekken is de heer Smit geïnformeerd over de ideeën
en mogelijke invulling van de campus en waarom de Agri & Food Campus
gerealiseerd moet worden. Zo kan volgens Remon Blok, Directeur Food &
Agri Rabobank, de campus door de combinatie van onderwijs, innovatie en
lokale kennis, een prominente rol spelen bij de complexe uitdagingen waar
de agrarische ondernemers voor staan.
Uit het bezoek van de Commissaris van de Koning zijn inmiddels, op zijn
verzoek, twee vervolgafspraken voortgekomen, waaronder een gesprek
met de ambassadeur van de Campus, Teunis Jacob Slob. Met de gemeente
Molenlanden lopen er gesprekken over een mogelijke locatie voor de Agri &
Food Campus. De gemeente heeft in september 2021 een quick scan gedaan
voor een viertal locaties en hieruit is één locatie naar voren gekomen die zij
als zeer kansrijk zien. De stuurgroep van de A&F campus vervolgt dit met de
afdeling ruimtelijk ordening van de gemeente Molenlanden.
					
- Kees Commijs, voorzitter Den Hâneker

KANTOORVERHUIZING

WERKGROEP
EDUCATIE WOORDZOEKER

Wie wat bewaart die heeft wat… Nu dit hebben
we geweten! Op 19 mei hebben 3 vrouw sterk
de opslag van Den Hâneker, van de zolder in
Groot-Ammers naar beneden gesjouwd naar
ons kantoor. En dit was niet gering, het was
van jaren een bonte verzameling. Ongekend
wat je dan allemaal tegenkomt; veel, heel veel
oud archief, vlaggen van allerlei organisaties
en evenementen, oude kleding met logo,
dakpannen, floppies (voor degene die nog
weten wat dit zijn, dit deed je vroeger in je
computer... de voorloper van de USB stick),
dvd’s en nog veel meer.

Meedoen en kans maken op een ‘Weidevogels’ boek van Astrid Kant? Mail je oplossing
voor 31 januari 2022 naar info@denhaneker.nl. Vergeet niet je naam en telefoonnummer
29-11-2021 11:00
Print de woordzoeker
in
de mail te vermelden, zodat we contact met je kunnen opnemen
als je één van de
29-11-2021 11:00
Print de woordzoeker
winnaars bent (over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd).

Maar dit was nog niet alles, met de echte
verhuizing op maandag 18 oktober kon
het overige van zolder worden gehaald,
inclusief een oud muizennest! Ook het hele
kantoor is ontmanteld. Dankzij de goede
samenwerking met het personeel van Van
Hoorne Entertainment en een aantal actieve
bestuursleden ging het allemaal zeer vlot.
Ons archief, lees onze historie, wordt netjes
bewaard in een loods van Van Hoorne. En
de dagelijkse benodigdheden staan binnen
handbereik.
Inmiddels zijn wij al weer helemaal gesetteld
op ons nieuwe kantoor, met de wetenschap dat
we weer precies weten wat we hebben en dat
alles heerlijk overzichtelijk is op- en ingeruimd.
Wij zijn blij met onze nieuwe Hâneker werkplek!

Winterpuzzel
Winterpuzzel
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FILMTIP:

‘DE WILDE WAARD’
Sinds 8 september jl. draait de film De
Wilde Waard (gemaakt door Stijn Philips) in
bioscoop Landvast in Alblasserdam. In deze
film over de Alblasserwaard worden de kijkers
bekend gemaakt met het veenweidegebied
van de Alblasserwaard en de wilde dieren die
hier leven.

NIEUWS VANUIT DE WAV

DRIE VRAGEN AAN...
Peter Heikoop, geboren en getogen in Nieuwland en mede eigenaar van biologische boerderij de Groene Geer, gaat vanaf half
december voor enkele maanden naar Guinee en Ghana in West Afrika. Hij krijgt in deze Poldernieuws drie vragen voorgelegd,
vooral over zijn verwachtingen. In de volgende Poldernieuws krijgt hij wederom drie vragen voorgelegd, dan vooral over zijn
ervaringen. Een verslag vanuit het WAV secretariaat.

Waarom ga je naar Afrika? Dat heeft
alles te maken met de wens, die ik sinds
mijn jeugd heb, om ontwikkelingswerk te
doen. Ook om te reizen, wat van de wereld
te zien. Later studeerde ik landbouw en
realiseerde ik me dat ik met mijn kennis in
een ontwikkelingsland meer zou kunnen
bereiken dan in Nederland. Ook ben ik een
grote voorstander van een eerlijke verdeling
van middelen. Als ik iets daaraan kan bijdragen
doe ik dat. Waarom ik nu ga? Ik heb een belofte
gedaan aan mensen in Guinee toen ik daar eerder
dit jaar was: ik kom terug. Dat ga ik nu doen.

georganiseerd dan Guinee. In Ghana wil ik voor bepaalde ondernemende
mensen in Guinee voorbeelden zoeken. Wederzijdse bezoeken zijn zo
belangrijk: van je buurlanden kun je vaak meer leren dan van Nederlandse
collegae. Van ’89 tot ’92 heb ik ontwikkelingswerk gedaan in Guinee, de
connectie is er. Het voornaamste nu zal zijn de bouw van een weeshuis,
waar ik bij betrokken ben. De financiering om het hele weeshuis af te
bouwen is bijna rond. Dertig zwerfkinderen krijgen dan onderdak en er
is dan iemand die voor hen zorgt. Ook zal ik me in Guinee bezighouden
met het ondersteunen van een agrarische ondernemer in ananas en
meloenen. Hij was politiek vluchteling in Arnhem, na acht jaar Nederland
had hij nog geen legale status en is hij via een terugkeerregeling weer
naar Guinee gegaan. Hij is daar bij nul begonnen en bezig om op te
krabbelen.

Wat verwacht je van het bezoek aan Ghana? Tegelijk hoop ik een ander
Afrikaans land, Ghana, te introduceren bij mijn dochter van 21, voor haar
een hele ervaring. Voor mij zal het een weerzien met Ghana zijn, in 1993
ben ik er voor werk geweest. Naar Ghana ga ik ook voor de WAV. Ik ben
zijdelings bij de WAV uitwisseling met de Ghanese boeren betrokken,
heb de Ghanezen in Nederland ontmoet. Nu ga ik ze meemaken in hun
eigen habitat. Het is bovendien nuttig om te gaan uitzoeken hoe we
als WAV verder kunnen gaan in de uitwisselingsrelatie. Na tien jaar is er
een evaluatie. En aan Guinee? Ghana is vele malen beter ontwikkelt en

Denk je dat je wat van Afrika en de Afrikanen kunt leren? Zo ja, wat?
Jazeker, er is veel wat ik persoonlijk van ze kan leren. Het omgaan met
tegenslagen. Je hebt daar dagelijks tegenslagen, als westerling en als
Afrikaan. Ook vergevingsgezindheid, mensen accepteren en hebben leren
omgaan met schoftenstreken. De sociale banden die er zijn, daar kan de
hele westerse maatschappij wat van leren. Ook de ongecompliceerdheid,
het nemen hoe het komt in je leven. Niet te vergeten de gastvrijheid.
Altijd kun je mee eten, blijven slapen, ook al kom je onaangekondigd. Het
spontane van de menselijke ontmoeting. Daarom ga ik graag naar Afrika.

VOORTGANG PROJECT

DENKEND AAN HOLLAND
Fase 2 van het project over het landschap van de AlblasserwaardVijfheerenlanden is eind van de zomer van start gegaan. Centraal daarin
staat het beleven van het landschap. Dat doe je het beste door je in dit
landschap te begeven. Er deel van uit te maken.
Per 1 september jl. is de fotowedstrijd
Water – Wind – Wolken opengesteld
en sindsdien worden er met
regelmaat foto’s ontvangen.
Insturen kan naar publiciteit@
koperenknop.nl).

Ruim twee jaar geleden heeft Stijn een gift voor aanschaf van
een drone voor zijn natuurfilm ontvangen vanuit Den Hâneker. Het is fantastisch om te zien
dat hij met deze bijdrage beelden vanuit een ander perspectief heeft weten toe te voegen aan
de film en zo de film naar een nog grotere hoogte heeft gebracht. Meer info www.landvast.nl.
https://woordzoekerfabriek.nl/printen/xrKTtQ52HibKzMwJr9gkx4xVD1p3IE4z.html

Note:
De Alblasserwaardse natuurfilm De Wilde Waard wordt mogelijk opgenomen in de
https://woordzoekerfabriek.nl/printen/xrKTtQ52HibKzMwJr9gkx4xVD1p3IE4z.html
natuureducatie aan kinderen van de groepen 5 tot en met 8 in Gemeente Molenlanden.

www.denhaneker.nl
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Er wordt gewerkt aan een
manuscript voor een boekje
met bijzondere en leuke korte
landschaps-wandelingen en info.

Het gezamenlijke expositieproject van Museum De Koperen Knop,
Museum Het Voorhuis en het Molencomplex Kinderdijk is in
voorbereiding.
De komende tijd worden er toeristische landschapsroutes ontwikkeld,
die komend voorjaar gereed zullen zijn. In het verdere voorjaar van 2022
zijn er landschaps-teken- en schilderworkshops. In de zomer van 2022
wordt een begin gemaakt met het project De Knotwilg.
Informatie of zin om mee te doen?
djtekst@planet.nl - Dick de Jong – 06-22845889.

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