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FOKVEEDAG 
BOERENLANDFEEST
Met echt Hollands weer hebben we dit jaar van de Fokveedag kunnen genieten. Ook als Den 

Hâneker waren we zoals altijd weer present in de Streektent. We waren niet mis te lopen, 

tegenover de kaas stonden we met een enorme parasol. Deze, en de platen die daar aan hingen 

symboliseerde de kringlooplandbouw ofwel de kringloop waar wij allemaal deel van uitmaken. 

Met deze presentatie wilden we duidelijk maken dat Kringlooplandbouw een onderdeel is binnen 

alle werkgroepen van Den Hâneker. De voet van de parasol, die stond midden op een uitgeknipte 

afbeelding van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, was verdeeld in boer, burger en landschap. 

Op deze manier was de verbinding ook zichtbaar.

We hebben veel gesprekken gevoerd, er is veel info meegegeven en ook kon er gereageerd worden 

op de vraag “Wat doe jij al aan Kringlooplandbouw” of “Wat doe jij al voor een gezonde toekomst 

voor de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden”.

Er kon ook gesjoeld worden met heuse koeien stenen, groot en klein waren enthousiast, de 

sjoelbak is nog net niet versleten. Men kon kiezen uit de koe te laten grazen in een Engels raai- of 

in een kruidenrijkrijk grasland. Als de meeste stenen tussen de “bloemen” belandde had je prijs.

Al met al een geslaagde dag waar we met elkaar van hebben genoten!

www.denhaneker.nlSamen sterk voor de streek!

 

Voorwoord 
Er is de laatste tijd al flink wat regen gevallen en na 

lange tijd kouder geworden in de polders. Hopelijk 

komt er ook weer een drogere periode zodat het gras 

wat nu aan het bekomen is nog geoogst kan worden. 

Het zou mooi zijn als er nog voer van eigen land 

gehaald kan worden om de winter mee door te komen. 

Ook is deze maand de Fokveedag geweest, dit keer op 

een andere datum, dat was even wennen.  

Net voor de zomer heeft de werkgroep 

agrarisch natuurbeheer de visie 

kringlooplandbouw gelanceerd. 

Een document om over in gesprek 

te gaan met elkaar (meer hierover 

in het artikel verderop in deze 

uitgave). 

Op de Fokveedag hebben we 

getoond wat kringlooplandbouw kan 

betekenen voor ons in de regio. Niet 

alleen wat de boer zou kunnen betekenen 

voor het landschap, maar juist ook wat de burger 

(en consument) kan doen voor zijn eigen omgeving 

doormiddel van zijn koopgedrag. 

De basis van onze vereniging zijn de boer, de burger en 

het landschap en samen staan zij sterk voor de streek! 

Samen willen we tot ideeën komen, die 

passen bij onze regio, en om vooruit 

te gaan! 

 Tanja Kool

De werkgroep Recreatie & Toerisme zit niet stil! Inmiddels bestaat 

de werkgroep uit voorzitter Jelmer den Hartog (Goudriaan - 

Molenlanden), Willy Strube (Nieuwpoort - Molenlanden), Desiree 

Aantjes (Wijngaarden – Molenlanden), Annemiek den Hartogh (Hei- en 

Boeicop, Vijfheerenlanden) & Marjan van de Graaf (Hei- en Boeicop, 

Vijfheerenlanden). Gezamenlijk zijn wij een mooie vertegenwoordiging 

van beide regio’s. Wij vinden verbinding erg belangrijk & proberen 

daarom ook actief betrokken te zijn bij de leden van de werkgroep. 

Kunnen wij iets voor jou betekenen? Neem dan contact op met één 

van ons, wij kijken graag of we je ergens mee kunnen helpen.

De afgelopen periode is de werkgroep aanwezig en/of betrokken 

geweest bij diverse evenementen. Denk aan de feestelijke opening 

in april van het nieuwe Toeristisch Informatie Punt in stadsboerderij 

Vredebest te Nieuwpoort. Willy Strube was hierbij aanwezig toen de 

TIP geopend werd door de huidige en de vorige burgemeester.

Voorafgaand aan de Vierdaagse Alblasserwaard hebben Willy, 

Annemiek & Marjan de werkgroep Vierdaagse Alblasserwaard 

geholpen met het inpakken van de ruim 500 goodiebags. Deze 

kregen deelnemers aan de Vierdaagse Alblasserwaard die 3 óf 4 dagen 

deelnamen én zich van tevoren hadden ingeschreven via de website. 

Die dag regende het pijpenstelen, gelukkig klaarde het tijdens 

het evenement op. Tijdens de Vierdaagse Alblasserwaard hebben 

Annemiek & Desiree geholpen bij de inschrijfbalie.

Op de laatste dag van de Vierdaagse Alblasserwaard wordt 

traditiegetrouw de Streekparade georganiseerd door de werkgroep 

Recreatie & Toerisme. Dit was een groot succes waar mensen 

van binnen en buiten de regio op af kwamen. Er werden veel 

streekproducten aangeboden die gretig aftrek vonden. Ook is er 

nog een cheque uitgereikt door gemeente Molenlanden voor de 

Streekparade, waardoor wij veel promotie hebben kunnen maken voor 

dit evenement.

In maart organiseerde de werkgroep de Startavond bij het Nationaal 

Baggermuseum in Sliedrecht en in juni werd de Midzomeravond 

georganiseerd bij Museum Nieuwpoort. Wat is het fijn om elkaar weer 

fysiek te kunnen ontmoeten!

De laatste fysieke ontmoeting vond plaats tijdens het Fokveedag 

Boerenlandfeest, afgelopen 17 september. Hier kwamen ca. 9000 

mensen op af en ook Den Hâneker had hier een stand. Annemiek heeft 

deze stand ook een poosje ‘bemand’. Hier werd meer ingegaan op 

verbinding & kringloop. Een groot succes!

VOOR IN DE AGENDA: 21 november organiseren wij graag 
de Slotavond, locatie nader te bepalen. Zet jij deze datum 
alvast in je agenda?

Ben jij enthousiast geworden & heb jij een passie voor recreatie en/

of toerisme? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers! Denk jij dat je een 

steentje bij kunt dragen aan onze werkgroep? Je bent van harte 

welkom! Mailen kan naar desiree@denhaneker.nl.

- Jelmer den Hartog, Willy Strube, Desiree Aantjes, Annemiek den 

Hartogh, Marjan van de Graaf

UPDATE WERKGROEP 

RECREATIE & TOERISME

TERUGBLIK  

VIERDAAGSE ALBLASSERWAARD  
 

Op 25 mei was het zover! Na 2 jaar kon er eindelijk weer een Vierdaagse 
Alblasserwaard plaatsvinden. Dit is hét 4-daagse evenement in de regio 

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden waarbij men de omgeving kan verkennen middels 
4 dagen fietsen en/ of wandelen. Elk jaar doen de vrijwilligers hun uiterste best om 

unieke en mooie routes neer te zetten. Ook afgelopen jaar is dat weer gelukt! Elke 
dag werd er een andere kant op gefietst & gewandeld waardoor onze regio mooi op 

de kaart is gezet. 

Er deden veel mensen uit de regio mee, en juist ook heel veel mensen van buiten 
onze regio! In totaal wisten ca. 5000 deelnemers de weg te vinden naar de feesttent 

in Hoornaar. Langs de diverse routes kon men genieten van eten & drinken, 
geserveerd door lokale ondernemers aangesloten bij de werkgroep Recreatie & 

Toerisme van Den Hâneker. Vrijdag op zaterdag kon men ook deelnemen aan de 
Kennedymars, een eenmalig evenement waarbij 80 KM van het startpunt tot de tent 
in Hoornaar werd gewandeld. Ca. 100 bikkels deden hier aan mee, wat een prestatie! 

Ook in de feesttent werd er voor entertainment gezorgd, met optredens van lokale 
helden: het Arkels Visserskoor, Let’s get Started, de Gieser Wildevrouwen, Vol 

Herrie & de Boezemboys. Wij zijn gigantisch trots op het evenement dat wij hebben 
neergezet in samenwerking met Stichting Wandelsport Dordrecht, Glasstadmars 

Leerdam, Rotterdamse Wandelsport Vereniging RWV, Bovekerk & de SVR.

Ben jij enthousiast geworden en wil jij graag helpen voorafgaand/ tijdens het 
evenement? Alle hulp is welkom! Denk aan het maken van routes, helpen met pijlen 
van de routes of aanschuiven bij de inschrijfbalie. Je bent van harte welkom! Mailen 

kan naar info@vierdaagsealblasserwaard.nl.

- Kees Commijs, Theo van der Ham, Henk van ’t Pad, Mariëlle de Bruijn, Desiree Aantjes

 
WERKGROEP 

AGRARISCH NATUURBEHEER
Zoals u wellicht weet, werkt Den Hâneker samen met Benschop Rentmeesters 

het collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het collectief Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden zet zich net als 40 andere collectieven in voor de uitvoering van 

het agrarisch natuurbeheer. Hierbij denkend aan het weidevogelbeheer, botanisch 

beheer maar ook het inventariseren van soorten van het project prachtsloten of het 

op laten kweken van streekeigen dotterplanten om meer dotterlinten in het gebied 

te creëren. 

Vanuit het collectief worden de overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer 

met de grondeigenaren gesloten. En dit zal in de toekomst ook weer zo 

zijn. De overeenkomsten van het agrarisch natuurbeheer hebben een 

looptijd van 6 jaar en dat betekend dat dit jaar (31 december) de huidige 

overeenkomsten af lopen. Dit betekent dat per 1 januari 2023 er nieuwe 

overeenkomsten kunnen worden afgesloten. 

Elk jaar stellen de provincies een natuurbeheerplan vast, hierin 

wordt onder andere aangegeven op welke plaatsen er beheer kan 

plaatsvinden. Daarnaast stellen de provincies ook de budgetten vast 

die beschikbaar zijn voor de uitvoering van het beheer. De budgetten 

zijn nog niet volledig bekend voor ons gebied, maar het lijkt erop dat 

het budget voor het weidevogelbeheer gelijk blijft (er vindt wel indexatie 

plaats van de tarieven). Bij de landschapselementen is het beschikbare budget 

echter nog steeds een beperkende factor. Dit betekent helaas dat we er rekening 

mee moeten houden dat niet iedereen die nu landschapselementen beheerd vanaf 1 

januari 2023 een overeenkomst af kan sluiten. 

Tenslotte zijn er nog meerdere onduidelijkheden over de relatie van het agrarisch 

natuurbeheer met andere regelingen zoals het nieuwe GLB-NSP (ecoregeling), het 

7e actieprogramma en nog meer. Al met al is het complexe materie maar onze 

doelstelling blijft om met elkaar stappen voorwaarts te zetten en 

ons in te zetten voor een mooier landschap in de Ablasserwaard en 

Vijfheerenlanden. Deze herfst zal het collectief u nader informeren 

over de mogelijkheden. 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Karel Rietveld 

onze gebiedscoördinator. U kunt hem bereiken op tel. 06-51857668 of 

email: karel@collectief-av.nl

Wat gaan we doen? We gaan met elkaar 

aan het werk op een boerenerf. Wij zoeken 

binnen ons ledenbestand boeren, burgers en 

buitenlui. De boer hebben we nodig voor de 

werkzaamheden, deze kunnen bijvoorbeeld 

bestaan uit het uitvoeren van onderhoud aan 

bomen en erfbeplanting, knotten, sloten. De 

burgers en buitenlui zijn nodig om samen met 

de boer aan de slag te gaan.

De voordelen: er wordt natuurlijk werk verzet, 

we zijn lekker buiten bezig in een andere 

omgeving met vast een lekker bakkie koffie en 

leuke ontmoetingen. 

Heb je interesse? Mail ons voor 31 oktober via 

info@denhaneker.nl. Doe mee en zet je in voor 

de natuur dichtbij huis!

KOM MEE 
NAAR BUITEN 
ALLEMAAL

Uitslag kleurplaatwedstrijd Fokveedag/ 

winnaars van een bijenhotel:

- categorie groep 3,4,5 – Mila Kieboom 

- categorie groep 6,7,8 – Linda Boer (zie foto)

Foto credits – Joke Snoek
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Altijd al eens willen kijken op een boerderij? Bij voldoende animo kan dit op zaterdag 12 november.



Het is niet te missen geweest, Nederland staat voor een ongekende 

opgave. We hebben te maken met klimaatverandering, energietransitie en 

de landbouwtransitie. Deze grote transitieopgaven markeren de overgang 

naar een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin de mens probeert meer in 

balans te leven met de natuur.  

Nederland zit klem. Tussen milieu (stikstofnormen), klimaat (CO2-doelen) 

en natuur (biodiversiteitsnormen), die op elkaar inwerken. Nederland 

kan niet meer blijven doorgroeien en tegelijkertijd aan de milieunormen, 

klimaatdoelen en natuur- en biodiversiteitsnormen voldoen. 

KUNNEN WE DIT GROTE VERHAAL KLEIN MAKEN EN DOORVERTALEN NAAR 

DE REGIO ALBLASSERWAARD/ VIJFHEERENLANDEN? 

De Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden is een oase van rust in vergelijking 

met de snelle en radicale dynamiek die we zien in de samenleving en 

economie. In onze regio zijn veel ondernemers te vinden. Ondernemers 

die trots zijn op hun bedrijven en producten. Hardwerkende ondernemers, 

die vaak te bescheiden zijn om dit zelf te benoemen. Er is veel kennis en 

expertise, men is vaak nog te terughoudend om deze te delen. Buiten de 

regio is het gebied vrij onbekend. 

WIE GOED KIJKT ZIET DAT DE REGIO ALBLASSERWAARD/

VIJFHEERENLANDEN AL IN TRANSITIE IS.

Langzaamaan is de transitie van de regio in gang gezet. De samenleving 

en economie veranderen sneller dan de regio zelf, daarom is snelheid 

geboden. Daarvoor is intensieve samenwerking nodig tussen boeren, 

burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en politiek. Vanuit 

één overkoepelende visie moet de regio één plan gaan ontwikkelen. De 

contouren van de visie zijn er al: een regio die meer in balans is. 

WELKE ROL KAN DE AGRI & FOOD CAMPUS HIERIN BETEKENEN?

Deze innovatie hub kan een motor worden voor de regio en een verbin-

dende rol vervullen. Een campus rond voeding, landbouw, gezondheid, 

recreatie en maakindustrie. Het gaat om het ontwikkelen van nieuw 

vakmanschap voor jonge ondernemers. Een business-driven campus 

voor (V)MBO en HBO waarin leren, werken en ondernemen hand in 

hand gaan en jonge mensen worden opgeleid voor ondernemerschap. 

Ondernemerschap voor de nieuwe economie, waarin digitalisering en 

circulariteit centraal staan vanuit andere waarden dan louter financiële 

waarden en vanuit nieuwe verdienmodellen. Waarin de landbouw centraal 

staat die duurzaam is, klimaatbestendig en circulair, in balans met de 

natuur en het landschap en die gericht is op zorg, onderwijs en recreatie. 

Waarin ook de maakindustrie een belangrijke rol speelt, omdat we in de 

regio’s meer zelfvoorzienend willen worden en weer zelf dingen gaan maken. 

“ Van essentieel belang is dat we mét de natuur 
ontwikkelen, natuur inclusief, in plaats van  
tegen de natuur in.” 

WE KUNNEN GESCHIEDENIS SCHRIJVEN, LATEN WE DAT DAN GEWOON DOEN!

De Agri &Food campus kan een centrale rol spelen in de versnelling van 

de transitie naar een regio die meer in balans is in alle opzichten. In deze 

mondiale showcase kan de campus dé ontmoetingsplaats worden voor 

iedereen in de regio, dé plek waar alles samenkomt en waar je bij wil horen 

omdat het daar allemaal gebeurt. Dé broedplaats voor kennis, innovatie, 

experimenten, ondernemerschap en leiderschap. Dat alles in het kader van 

een leven lang ontwikkelen. 

www.denhaneker.nl
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AGRI & FOOD CAMPUS 

Wat heb je kunnen doen?  Net buiten de hoofdstad Konakry is, 

heel mooi gelegen, tussen een snelweg en een riviertje een hotel 

restaurant, een ontmoetingsplek voor veel mensen. Een Nederlandse 

vrouw, die allerlei kleinschalige ontwikkelingsprojecten opgestart 

heeft, geeft daar leiding aan het hotel restaurant. Dat laatste gaat 

niet zonder problemen: het leiden van zo’n commerciële onderneming 

vraagt deels heel andere vaardigheden dan het opzetten van 

ontwikkelingsprojecten. Ik heb haar geadviseerd over hoe haar 

bedrijfsvoering adequater op te zetten, bijvoorbeeld door continue 

capabele mensen in dienst te hebben en 

e.e.a. duidelijk vast te leggen. Daar 

ga ik, ook vanuit Nederland, 

mee door. 

Verder heb ik vooral ook 

de bouw van het weeshuis 

verder mogelijk gemaakt. Er 

is o.a. een nieuwe fundering 

en elektriciteit gelegd, er zijn 

muren gestuct, vloeren 

 

geëgaliseerd en, dat kennen ze er niet, een stapelbed geïntroduceerd. 

Er moeten nog plafonds in, tegels op de vloeren en een waterleiding 

aangelegd. Dat is voor de volgende keer, dan hopen we het af te bouwen. 

Terwijl jij in Guinee was, was het hier onrustig in onze landbouw. Heb 
jij er een indruk van hoe mensen in Guinee daar tegenaan kijken? 

In Guinee zien mensen heel erg op tegen Nederland, ze hebben eigenlijk 

geen begrip van wat zich hier afspeelt. Soms lijken ze te denken dat in 

Nederland melk uit de waterleiding komt. 

Heb jij ons nog iets te vragen/zeggen?
Ik denk dat wat hier mogelijk te veel is, daar te weinig is. Er is zo’n 

tekort aan kennis en infrastructuur in Guinee. Onze kennis en kunde 

kan op allerlei terreinen, ook op landbouwgebied, overgedragen 

en nuttig toegepast worden. Een voorbeeld: bierborstel wordt daar 

zo weggegooid, terwijl het, na bewerking, gebruikt kan worden als 

kippenvoer. Zoveel voedsel kan in Guinee zelf verbouwd worden: er is 

land, water en er zijn mensen. Een lange adem is zeker nodig, maar dat 

is zó de moeite waard. 

      - Peter Heikoop

NIEUWS VANUIT DE WAV – DRIE VRAGEN AAN...

Uiteraard willen wij als Den Hâneker deze visie vertalen naar de praktijk. 

Om onze leden te stimuleren en te ondersteunen in de omschakeling 

naar kringlooplandbouw hebben wij onszelf ten doel gesteld een aantal 

belangrijke onderwerpen uit de visie om te zetten in projecten. 

•  Meer organisch materiaal aan de kringloop toevoegen door middel 

van bokashi en andere stromen.

•  Bloemrijk grasland

• De input van buitenaf vervangen door input van het eigen bedrijf 

(kringloop verkleinen). 

 

• Waterhuishouding (peilbeheer en ecologisch baggeren) 

• Promotiecampagne waardering voor de boer en lokaal voedsel

Wij kijken uit naar de stappen die wij met elkaar kunnen zetten voor 

verduurzaming van onze mooie regio en agrarische bedrijven. Uiteraard 

houden wij u op de hoogte van de vorderingen op het gebied van 

kringlooplandbouw.

Op de foto: Ad van Rees voorzitter werkgroep ANB, Simon Kortleve, Tanja 

Kool, Roel Wigman, Kees Commijs voorzitter Den Hâneker

EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN ONZE VERENIGING? MAIL NAAR INFO@DENHANEKER.NLwww.denhaneker.nl

Dit project dat meer waardering voor het 

prachtige landschap van de streek beoogt, 

loopt ten einde. Er is nog heel veel te doen om 

het bijzondere van het landschap nog meer te 

benadruk-ken. Maar de projecttijd loopt ten 

einde en dus moet er worden afgesloten. 

WAT IS ER ALLEMAAL GEBEURD?

•  Een succesnummer was het boekje Weids 

Wandelen, dat gretig aftrek vond en 

inmiddels vrijwel uitverkocht is. 

•  Een belangrijk onderdeel van het project 

is momenteel te zien op drie tentoonstel-

lingen over landschapselementen onder de 

veelzeggende titel SPOREN IN DE WAARD. In 

Museum Het Voorhuis (Bleskensgraaf) gaat 

het over ijspret. Museum De Koperen Knop 

(Hardinxveld-Giessendam) laat 7.500 jaar 

bewoning in de streek zien en Werelderfgoed 

Kinderdijk exposeert over de bij de molens 

vaak voorkomende rietcultuur. 

•  Intussen zijn er power-point-presentaties 

samengesteld door Joost Verweij 

(alblasserwaard-fotograaf.nl), die worden 

aangeboden aan alle musea in de regio. 

•  17 september 2022 was er een door De 

Koperen Knop georganiseerde openlucht-

schilder-workshop Pintar Rapido.  

•  De foto’s die zijn ingeleverd voor de foto-

wedstrijd WATER-WIND-WOLKEN worden 

vanaf eind september in De Koperen Knop 

getoond. 

Voordat het project kan worden afgerond 

moeten er nog beschrijvingen komen bij 

enkele routes in het landschap en een eerste 

aanzet voor een nieuw project, die zal gaan 

over De Knotwilg. Want aandacht voor  

ons landschap moet een blijvende  

zaak zijn. Daar gaat het om:  

AANDACHT!!!     

PROJECT 
DENKEND AAN 
HOLLAND 

PRESENTATIE

KRINGLOOPLANDBOUW

WERKGROEP EDUCATIE 

KRINGLOOP WOORDZOEKER 
ONTDEK DE ALBLASSERWAARD

Sinds een aantal maanden heeft 

Ontdek de Alblasserwaard een 

samenwerking met de gemeente 

Molenlanden. Hierdoor krijgt het 

platform aan de voorkant meer een 

inspiratie functie waar-mee wij de 

(binnenlandse) toerist geïnteresseerd 

willen krijgen in de Alblasserwaard & 

Vijfheerenlanden. Er zijn diverse pagina’s 

aangemaakt welke de regio beschrijven, er wordt aangegeven wat er te 

doen is in de regio & wat bijvoorbeeld de leukste uitjes zijn met kinderen. 

Uiteraard wordt hierin verwezen naar ondernemers welke lid zijn van de 

werkgroep Recreatie & Toerisme. 

Ook aan de achterkant – voor de ondernemer – is er e.e.a. veranderd. Zo 

kan er nu voor worden gekozen om ‘boekbaar’ te zijn. Zo kan het platform 

voor de ondernemer als boekingsplatform gebruikt worden (i.p.v. dat er 

een ander duur systeem gebruikt moet worden) of kan de ondernemer 

ervoor kiezen om een vermelding te hebben zonder de mogelijkheid tot 

boeken. Zo gaan wij in op de wens van onze leden.

Een andere wens vanuit onze leden was een kleiner merchandise display! Bij 

diverse ondernemers in de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden wordt 

de Bezoek Gerrit merchandise nu op een prachtige manier verkocht. 

Ook is er een agenda toegevoegd aan de website, zo kunnen alle bezoekers 

op de hoogte blijven van de leukste uitjes. Heb jij een toevoeging? Stuur 

een mail naar gerrit@ontdekdealblasserwaard.nl!

LEUKE PLATFORM FEITJES & WEETJES 

- In augustus bezochten ruim 2000 mensen het platform 

- 1957 hiervan waren nieuwe gebruikers

- In totaal werd de website ruim 2600 keer geopend

- Ruim 1100 bezoekers kwamen direct op het platform binnen

- Ruim 600 bezoekers vonden het platform via Google

- Ruim 100 bezoekers kwamen op de website terecht via Social Media

Check ook de Ontdek de Alblasserwaard beursflyer in de bijlage (verspreiding 

Kampeer- & Carvanbeurs, SVR beurzen). Magazine 2023 verschijnt medio 

april, meer info hierover volgt in december/ januari a.s..

Meedoen en kans maken op een bijenhotel? Mail je oplossing voor 11 november 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 de winnaar bent. Over de uitslag kan niet 

worden gecorrespondeerd.

Zaterdag 9 juli jl. heeft Roel Wigman, namens de werkgroep agrarisch 
natuurbeheer van Den Hâneker, de visie “Kringlooplandbouw als onderdeel van 
natuur inclusieve landbouw“ mogen presenteren aan het bestuur. Het bestuur is 
blij verrast met het eindresultaat en de visie kan haast niet op een beter moment 
komen! De komende maanden willen wij de visie met de achterban bespreken en 
vertalen naar de praktijk.

Als Den Hâneker willen wij handvaten bieden voor verduurzaming van de (melk)

veehouderij in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Wij zijn ervan overtuigd dat er 

in onze regio veel animo is voor verduurzaming (ook binnen Den Hâneker) en met 

samenwerking heel veel kan worden bereikt. Met kringlooplandbouw als onderdeel 

van natuur inclusieve landbouw kunnen grote stappen worden gezet in de 

verduurzaming van de (melk)veehouderij door de band tussen natuur en landbouw 

te versterken.

Bij kringlooplandbouw wordt uitgegaan van de kracht van de natuur, waarbij zoveel 

mogelijk gebruik wordt gemaakt van de potentie die de biodiversiteit heeft. Om 

de potentie van de natuur volledig te benutten is het zaak de bodem en het leven 

erin centraal te stellen. Hierdoor kan de externe input van grondstoffen (kunstmest 

en krachtvoer) en het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden verminderd. De 

natuur gaat de boer letterlijk helpen in de bedrijfsvoering, waarbij we de aarde 

benutten, maar niet uitputten. Dit wordt onderschreven door heel veel deskundigen 

en boeren die al werken met kringlooplandbouw. Uit onderzoek en ervaringen van 

kringloopboeren blijkt dat kringlooplandbouw leidt tot minder verliezen, minder 

input, beter inkomen voor de boer, lagere milieubelasting en meer biodiversiteit.

Peter Heikoop was dit jaar uitgebreid in Guinee om daar de bouw van een weeshuis en diverse andere projecten verder te helpen. Hij is nu ruim een 
maand weer terug in Nederland, bij zijn gezin, op hun boerderij, in Nieuwland. We stellen hem drie vragen.


