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CURSUS 
AGRARISCH 
NATUURBEHEER
Den Hâneker organiseert in samenwerking met  
Yuverta en Collectief Alblasserwaard/Vijfheeren- 
landen in april en mei een cursus om agrariërs te 
informeren over de meerwaarde van weidevogel- 
beheer en biodiversiteit voor het (melkvee)bedrijf.

Op deze kennisbijeenkomsten zijn zowel deelnemers als niet-deelnemers aan het Agrarisch  

Natuur en Landschapsbeheer welkom om (nader) kennis te maken met weidevogelbeheer en 

biodiversiteit voor het (melkvee)bedrijf. De cursus bestaat uit twee theoriemiddagen, gevolgd  

door twee praktijkmiddagen. 

Wat komt aan bod?
- Weidevogels: wat hebben ze nodig? 

- Bedrijfseconomische meerwaarde weidevogelbeheer. 

- Definitie biodiversiteit: waar hebben we het over? 

- Opbrengst en voederwaarde van kruidenrijk grasland. 

- Welke mogelijkheden zijn er voor deelname aan Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer? 

- Beloning via duurzaamheidsprogramma’s zuivelbedrijven en/of Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Kosten
De cursus is GRATIS te volgen voor leden van Den Hâneker. Koffie/ thee en cursusmateriaal is 

inbegrepen. Niet leden betalen € 20,-. Nog geen lid? Voor € 30,- per jaar is het mogelijk om lid te 

worden van onze vereniging.

Aanmelden
Stuur een mail naar info@denhaneker.nl om je op te geven voor de cursus. Let op! Er zijn slechts 20 

plaatsen beschikbaar voor de cursus in het voorjaar van 2022.

www.denhaneker.nl

Graag nodigen wij je uit voor onze  

jaarlijkse ledenvergadering op 

 donderdagavond 31 maart a.s. 

in het Noorderhuis in Noordeloos 

AGENDA 31 MAART 2022 

1.  Opening door Kees Commijs 

2.  Mededelingen:  - Terugblik 2020 - 2021 
 - Afscheid bestuursleden 
 - Verkiezing nieuwe bestuursleden 

3. Financiën 2021 / begroting 2022:  - Toelichting penningmeester 
 - Verslag kascommissie 

4.  Presentatie werkgroepen: - Agrarisch Natuurbeheer 
 - Duurzame landbouw 
 - Educatie 
 - Recreatie & Toerisme 
  - Vierdaagse Alblasserwaard  

5.  Projecten:  - Bezoek Gerrit (project) 
 - Denkend aan Holland (expositie) 
  - Agrarische bedrijven in het groen 
                                                              - Agri & Food Campus

6. Rondvraag 
 
Pauze 

7. Vertoning film DE WILDE WAARD inclusief Q&A met Stijn Philips                                                                                                                             

PRAKTISCHE INFORMATIE ALGEMENE LEDENVERGADERING DEN HÂNEKER  

Datum donderdag 31 maart 2022

Tijd  inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur 

Locatie Het Noorderhuis, Noorderplein 1, 4225 RT Noordeloos

UITNODIGING  
DEN HÂNEKER 
ALGEMENE LEDEN- 
VERGADERING 

Samen sterk voor de streek!

 

Voorwoord 
WERELD OP ZIJN KOP 

Deze week was ik even in die andere ‘mooiste streek’ 

van Nederland: Friesland. Waar ik tot mijn verbazing 

‘de wereld op zijn kop’ ontwaarde en 

daarvan bijgaande foto maakte. Een 

stolpboerderij ondersteboven. Het 

blijkt bij navraag een gedachten-

experiment. Bedoeld om aan te 

geven hoe we kunnen omgaan 

met de talloze veranderingen die 

ons overkomen. Met dit bouwsel wil 

men de discussie op gang brengen over 

de vraag hoe we met het snel veranderende 

gebied om moeten gaan. In de omgekeerde boerderij, 

daar tussen Workum en Hindeloopen, zijn drie 

appartementen en een B&B gevestigd en in de schuur 

een kookstudio met een buurtkamer. Zo’n aanblik 

zorgt ervoor dat erover wordt gesproken en goed over 

nagedacht. De gemeente daar wil dat de naastgelegen 

oude boerderij wordt gesloopt. Niet alleen hier kampen 

we met dit soort landschappelijke problemen. Ook 

daar wordt nagedacht over hoe het landelijk gebied er 

in de toekomst uit kan gaan zien, over milieu en over 

herbestemming. Het is goed dat we creatief omgaan 

met dit soort vraagstukken. Want, dat alles gaat 

veranderen is duidelijk. 

Voor mij gaat dat ook gebeuren, nu ik binnenkort mijn 

functie als secretaris van onze mooie vereniging ga 

neerleggen. Het is tijd voor nieuw bloed. 

Dankbaar en trots kijk ik terug op 

wat ik heb mogen bijdragen. 

Alida Ambachtsheer

PRIJSWINNAARS

De prijswinnaars van de woordzoeker uit 

Poldernieuws 2 2021 zijn: Anneke Bassa uit 

Hei en Boeicop (foto), Jakob Sterrenburg uit 

Langerak, J Bakker uit Ameide en Janneke 

Slob uit Noordeloos

Zij ontvingen alle vier het prachtige boek 

‘Weidevogels’ boek van Astrid Kant. 

 
Je gids door de Alblasserwaard   en Vijfheerenlanden.

    Het jaar 2021 was het jaar van de echte 

           start van Bezoek Gerrit. Zoals elk beginnend  

   project gaat dit met vallen en opstaan. Allereerst  

   wil ik alle ondernemers bedanken die verbeter- 

   punten hebben aangeleverd; hier kunnen wij wat 

   mee! Die betrokkenheid wordt ontzettend 

gewaardeerd. Ook voor ons is dit een groot en spannend project en 

met zijn allen kunnen we hier een succes van maken! 

Het jaar 2022 zal in het teken staan van ‘the next level’. De puntjes 

worden op de I gezet en Bezoek Gerrit zal nog meer bekendheid 

krijgen. Alle aangesloten ondernemers hebben inmiddels tweemaal 

de gegevens ingevuld op Bezoek Gerrit en in ieder geval een (proef)

boeking ontvangen. Daarmee is het – als het goed is – bij een ieder 

bekend hoe het platform nu aan de voor- en achterkant werkt. 

Ook de eerste boekingen bij collega-ondernemers zijn gemaakt. 

Hiermee verdien jij een leuk commissiebedrag op elke gemaakte  

 

boeking. Zo zorgt het platform niet enkel direct, maar juist ook 

indirect voor inkomsten om zo toerisme & recreatie naar een hoger 

niveau te brengen in onze regio’s. De toerist bezoekt onze regio 

namelijk wel; de kunst is om ook de minder bekende onderneming 

onder de aandacht te brengen. Dat is waar we samen voor gaan; de 

toerist langer in onze regio houden. 

Vanaf dit voorjaar begint een nieuwe fase; dan is Bezoek Gerrit ook 

op de nationale televisie te zien! Met een reclame spot zullen wij het 

platform meer nationale bekendheid geven voor de toerist die op zoek 

is naar de leukste dagjes uit! Sta jij al op ons platform? Zorg dan dat je 

gegevens in orde zijn. 

Ben jij een recreatief/toeristisch ondernemer en geïnteresseerd in het 

Bezoek Gerrit platform of heb je vragen? Neem dan contact met mij op 

via gerrit@bezoekgerrit.nl.  

- Desiree Aantjes (projectleider)

UPDATE 

BEZOEK GERRIT

In 2021 hebben er een aantal wisselingen van de wacht plaats 

gevonden: een nieuwe voorzitter, meerdere nieuwe leden en nieuwe 

projecten om mee aan de slag te gaan. Een aantal projecten waarmee 

wij ons hebben bezig gehouden zijn: het vaarroutenetwerk, Bezoek 

Gerrit, bankjes / picknicktafels in de regio. 

Door de corona pandemie hebben wij elkaar helaas niet zo vaak 

(fysiek) kunnen zien. Dit geldt voor het bestuur van de werkgroep, 

maar juist ook voor onze leden. Er was veel te bespreken, er waren veel 

vragen – brainstormen met andere ondernemers was wellicht erg fijn 

geweest. Gelukkig lijkt het nu de goede kant op te gaan. Wij hebben 

dan ook ontzettend veel zin in onze fysieke bijeenkomsten. Denk 
aan de startavond welke gepland staat op 21 maart in het Nationaal 
Baggermuseum te Sliedrecht. Hiermee willen we de aftrap van het 

toeristisch seizoen inluiden – met elkaar. Als het goed is heb je als lid 

van de werkgroep Recreatie & Toerisme een uitnodiging ontvangen. 

Let op: aanmelden is belangrijk. Heel graag zien wij elkaar dan én op de 

andere fysieke bijeenkomsten welke wij graag weer willen organiseren. 

Heb jij voor die tijd al leuke 

ideeën of zaken waar we je 

mee kunnen helpen? Of heb 

je vragen? Schroom niet en mail 

naar desiree@denhaneker.nl – wij 

kijken dan graag of we je kunnen helpen. 

Ook ben je van harte welkom in de Facebook Community 

groep: ‘Werkgroep Recreatie & Toerisme – den Hâneker’, hier kun je je 

via Facebook voor aanmelden. Dit is een groep waarin iedereen zijn 

vragen/ideeën kwijt kan. Ben je op zoek naar inspiratie/ideeën vanuit 

collega ondernemers? Plaats dan eens een bericht in deze Facebook 

Community. 

Wij wensen iedereen veel succes in deze komende periode.

Graag tot ziens op 21 maart!

Jelmer den Hartog, Annemiek den Hartogh, Sander Roos,  

Marjan van de Graaf, Willy Strube, Desiree Aantjes

UPDATE WERKGROEP 

RECREATIE & TOERISME
VOORTGANG PROJECT  

DENKEND AAN HOLLAND 
 
Het project van Groen Verbindt, Denkend aan Holland, wordt vervolgd. 
De pandemie van de afgelopen twee jaar vond ook hierin zijn weerslag, 
maar alles lijkt erop dat de afronding tijdig kan plaatsvinden en dat we in 
het najaar van 2022 een mooi project over een prachtig landschap kunnen 
afsluiten. 
 
De fotowedstrijd ‘Water-Wind-Wolken’ loopt gestaag en met regelmaat 

komen er foto’s binnen op het emailadres publiciteit@koperenknop.nl. 

Een handzaam boek met 33 wandelingen (routes en informatie en leuke 

wetenswaardigheden) is in concept gereed. De drie exposities (SWEK, 

Het Voorhuis en De Koperen Knop) getiteld ‘Sporen in de Waard’ zijn in 

voorbereiding en het ontwikkelen van gevarieerde belevingsroutes zijn 

evenals de workshops bij derden uitgezet. Ook zijn de eerste gedachten  

voor het project ‘De Knotwilg’ bekend. Kijk voor meer info op:  

denhaneker.nl/project-denkend-aan-holland/ 

 

Wilt u informatie of heeft u zin om mee te doen?  Email djtekst@planet.nl  

of bel projectleider Dick de Jong (telefoon 06-22845889).

denhaneker.nl/cursussen 



SAMENSTELLING BESTUUR PER 1 JANUARI 2021

Kees Commijs (voorzitter),  Marieke van der Veen (penningmeester), Alida 

Ambachtsheer (secretaris), Mariëlle de Bruijn (communicatie & PR), Rokus 

Lakerveld (lid), Tanja Kool (lid).

VASTE MEDEWERKERS & VRIJWILLIGER

Op maandagen zijn Margriet de Jong en met enige regelmaat ook Desiree 

Aantjes op kantoor aanwezig en andere dagen telefonisch bereikbaar. 

I.v.m. Covid-19 hebben zij regelmatig vanuit huis gewerkt.

BESTUURSVERGADERINGEN

Het bestuur is in 2021 11x in vergadering bijeen geweest. Waarvan, in 

verband met Covid-19: 4x digitaal, 5x op diverse locaties en 2x in ons 

nieuwe kantoor in Molenaarsgraaf. 

LEDENVERGADERING

De geplande ledenvergadering op 21 september 2021 in het Bezoekers-

centrum Kinderdijk kon vanwege de pandemie geen doorgang vinden. 

BESTUURSZAKEN

Covid-19 was in heel 2021 de storende factor voor de uitvoering van 

werkzaamheden. Toch heeft het bestuur aandacht en/of uitvoering 

kunnen geven aan:

- Het bijwonen van diverse bijeenkomsten op lokaal, regionaal en  

 provinciaal niveau. Dit gebeurde vaak digitaal maar ook fysiek.

- Het voeren van diverse gesprekken en organiseren/ bijwonen van  

 bijeenkomsten aangaande de op te richten Agri en Food Campus.

- Lokale en regionale pers aandacht.

- De website Bezoek Gerrit met daaraan gekoppeld het reserverings- 

 systeem voor diverse overnachtingen en activiteiten in onze regio 

 (lancering 1 mei 2021) incl. het nieuwe Bezoek Gerrit magazine.

- Positief werkbezoek van de commissaris van de Koning, de heer Jaap  

 Smit 0p 10 september met o.a. een bezoek aan Elke Melk en Avonturen- 

 boerderij Molenwaard.

- In oktober 2021 is het kantoor van Den Hàneker verhuisd naar Polderweg  

 5 Oost te Molenaarsgraaf. Daar er geen ledenvergadering kon worden  

 gehouden hebben de leden de vergaderstukken met de benodigde extra  

 informatie o.a. over de financiën en de verhuizing van het kantoor per  

 mail ontvangen. 

- De merchandisebox behorend bij het project Bezoek Gerrit is in het  

 najaar van 2021 geleverd aan de deelnemers.

ACTIVITEITEN VOOR EN DOOR LEDEN 

maart ‘21 - Snoeicursus te Lexmond en Schoonrewoerd.

23 maart ‘21 - Startavond werkgroep Recreatie & Toerisme. 

   Locatie Baggermuseum te Sliedrecht. Gecanceld.

13 april 2021 - Webinar platform Bezoek Gerrit.

voorjaar - Cursus Agrarisch Natuurbeheer. Gecanceld.

12-15 mei ‘21  - Vierdaagse Alblasserwaard met Streekparade. Gecanceld.

mei 2021 - Voltallig bestuur bezoekt vakantiepark Molenwaard.

21 juni 2021 - Midzomeravond werkgroep Recreatie & Toerisme in het  

   Vakantiepark Molenwaard. Op deze avond werd afscheid  

   genomen van voorzitter Gert Baars en werd de nieuwe  

   voorzitter Jelmer den Hartog verwelkomd. Ook werd het  

   nieuwe magazine Bezoek Gerrit officieel overhandigd aan  

   wethouder Arco Bikker.

10 sept. ’21 - Bezoek commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit.

21 sept. ’21 - ALV Bezoekerscentrum Kinderdijk. Gecanceld. 

2 okober ‘21  - Fokveedag Boerenlandfeest – met stands van Den Hâneker.  

   Gecanceld. In plaats hiervan is Toer de Boer georganiseerd.

6 dec. ’21 - Geplande bijeenkomst van het bestuur met de werkgroep- 

   leden. Gecanceld. 

LIEF EN LEED 

Helaas moeten wij melden, zonder namen te noemen, dat er in 2021  leden 

zijn overleden.

PROJECTEN 

- Agrarische Bedrijven in ’t Groen: actief geweest met de uitvoering  

 (december 2021 project afgerond).

- Denkend aan Holland: de fotowedstrijd Water – Wind – Wolken is van  

 start gegaan en de voorbereidingen voor drie exposities in 2022 zijn  

 tevens dit jaar begonnen.

WERKGROEPEN

De diverse werkgroepen zijn met verschillende bestaande en nieuwe 

initiatieven actief geweest. Daarbij werden zij bij de uitvoering ook 

regelmatig gehinderd door de maatregelen rondom Covid-19. De 

educatiewerkgroep heeft o.a. een minicursus samengesteld en uitgevoerd 

voor de basisscholen.

TENSLOTTE

Het bestuur dankt de medewerkers, vrijwilligers, leden, sponsoren, kortom 

iedereen die in natura of financieel hebben bijgedragen heel hartelijk. 

Mogen wij ook in 2022 weer op u allen rekenen? 

Ons motto voor 2021 en ook voor 2022: 

SAMEN STERK VOOR DE STREEK

     

- Alida Ambachtsheer, secretaris

www.denhaneker.nl
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VANUIT HET BESTUUR  

JAARVERSLAG 2021 

Peter Heikoop, geboren en getogen in Nieuwland en mede eigenaar 

van biologische boerderij de Groene Geer is vanaf eind februari terug in 

Nederland na een driemaands bezoek in West Afrika. Hij beantwoordt in 

deze Poldernieuws drie vragen over zijn ervaringen daar. Een verslag vanuit 

het WAV secretariaat. 

Hoe was je weerzien met Ghana? In 1993 was ik er slechts twee 

dagen, nu twee weken. Beide keren ervaar ik Ghana als relatief goed 

georganiseerd en druk. Mijn gastheren, de partner boeren van de WAV, 

gaven me een warm welkom en ik heb een goed idee gekregen van hun 

mogelijkheden, moeilijkheden en hoe de uitwisseling verder kan gaan. 

Heb je kunnen doen wat je wilde in Guinee? Jazeker! De bouw van het 

weeshuis gaat voorspoedig: aan dak, deuren, ramentraliewerk, riolering 

en metselwerk is volop gewerkt met de 5000 euro die ik meegekregen 

had. Met nog eens 5000 euro, wat ik bij een volgend bezoek bij me hoop 

te hebben, kan het afgemaakt en ingericht worden. Naast het weeshuis 

heb ik de ananasveldjes bezocht. Vanaf mei begint de regentijd en gaat 

het weer groeien. 

Hoe ga je verder? Later dit jaar hoop ik weer terug te gaan naar Guinee, 

zodat het weeshuis afgemaakt kan worden. Én ik hoop nog allerlei 

andere projecten een stukje verder op weg helpen. 

Graag vertel ik meer hierover in de volgende Poldernieuws!

- Peter Heikoop

PS SAVE THE DATE: dinsdag 10 mei - Regionale Voedselavond van de 
WAV met Wouter van der Weijden en Prof Seidell

NIEUWS VANUIT DE WAV 

DRIE VRAGEN AAN...

DE AGRI & FOOD CAMPUS ONTWIKKELING  
LEEFT IN ONZE REGIO ! 

BINNENGEKOMEN BRIEF VANUIT DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND 

“De provincie Zuid-Holland is blij met de verbinding van 

overheids-partijen, burgers, onderwijs, maatschappelijke 

partners en ondernemers in het netwerk. Het biedt de 

mogelijkheid om kansen te verkennen en realisatie van 

integrale oplossingen daadwerkelijk naar uitvoering te 

brengen.De verkenning naar kansen voor de realisatie 

van een Agri & Food Campus past dan ook goed in de doelstellingen 

die de provincie nastreeft in een integrale aanpak van opgaven rond de 

thema’s stikstof, bodemdaling, reduceren afval, circulaire economie, 

klimaatadaptatie en afnemende biodiversiteit. De voorgestelde aanpak 

waarbij betrokken partijen met elkaar zoeken naar mogelijkheden voor 

innovatie spreekt ons zeer aan.”

VISUELE CONCEPT WEERGAVE AGRI & FOOD CAMPUS

EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE VIERDAAGSE ALBLASSERWAARD? MAIL NAAR INFO@VIERDAAGSEALBLASSERWAARD.NLwww.denhaneker.nl

OPROEP 
FOTOWEDSTRIJD
 

Doe ook mee aan de fotowedstrijd

WATER - WIND - WOLKEN.

Maak kans op mooie prijzen. 

Alle foto’s worden vertoond. 

 

Inzenden: 
publiciteit@koperenknop.nl

Na de leerzame theorie-avonden ‘Korte 

snoeicursus fruitbomen’ van Den Hâneker 

onder leiding van Gijsbert Pellikaan in januari, 

is alle opgedane kennis inmiddels in praktijk 

gebracht op enkele zaterdagen in februari.

Dank aan de gastvrouwen/gastheren c.q. 

eigenaren van de boomgaarden en uiteraard 

aan Gijsbert.

De deelnemers hebben het als zeer leerzaam 

ervaren en vonden de praktijkdagen erg 

informatief. Door elkaar te ontmoeten in 

de buitenlucht ontstonden interessante 

gesprekken die, gezien het voornamelijk 

online karakter van alle bijeenkomsten heden 

ten dagen, zeer welkom waren!

KORTE 
SNOEICURSUS
FRUITBOMEN

24E EDITIE

VIERDAAGSE 
ALBLASSERWAARD
De recreatieve & toeristische (Den Hâneker) ondernemers in de Alblasserwaard 
& Vijfheerenlanden zijn zeer enthousiast om de deuren weer te kunnen openen voor 
de deelnemers aan het prachtige evenement Vierdaagse Alblasserwaard. 

 Nieuw in 2022! Kennedymars 
 ‘De 80 van de Oude Hollandse Waterlinie’. 

Samen met onze sponsoren, stakeholders en partner Rabobank Lek en Merwede ligt 
er weer een draaiboek klaar met gevarieerde fiets- en wandelroutes door de polder, 
dagelijks entertainment en vertier voor jong & oud op het terrein en onderweg. 

Inschrijven voor één of meerdere dagen is vanaf nu mogelijk. Op de dag zelf zijn 
beperkt tickets beschikbaar, we adviseren dus voor 20 mei in te schrijven om 
verzekerd te zijn van een startbewijs.

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 27 / 28 mei
• Streekparade op zaterdag 28 mei in Hoornaar bij de tent 

WERKGROEP EDUCATIE 

LENTE WOORDZOEKER 
Meedoen en kans maken op een plantenwaaier? Mail je oplossing voor 30 april 2022 naar 

info@denhaneker.nl. Vergeet niet je naam en telefoonnummer in de mail te vermelden, 

zodat we contact met je kunnen opnemen als je een van de winnaars bent (over de uitslag 

kan niet worden gecorrespondeerd).

GEEF YUVERTA-LEERLINGEN ONTWIKKELRUIMTE OP AGRIFOOD CAMPUS

‘We zijn op zoek naar een plek waar meer ruimte aan ondernemerschap  

gegeven kan worden’ aldus Sjaak Kreeft (Yuverta-directeur, Ottoland).

Jan Arie Koorevaar (CDA-raadslid): ‘Je zegt dat elk kind perspectief verdient en dat een AgriFood campus daarbij 

die ontwikkelplek kan bieden. Ik vind dat we daarom ons uiterste best moeten doen om daar naar toe te werken 

als gemeente Molenlanden’. Bron: Kontakt Alblasserwaard 7 februari 2022 [https://bit.ly/3I31piZ]


