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Mede door het Corona virus is het aantal activiteiten van Boerderij&Erf Alblasserwaard-

Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden ook in 2021 beperkter gebleven dan waarop was gehoopt en 

gerekend. 

Bestuurssamenstelling Als bestuur konden we ongewijzigd functioneren. Wel gaf Nel Hakkesteegt te 

kennen haar bestuurstaak te willen neerleggen. 

Vergaderingen Wederom konden zowel de Kaderavond, de Voorjaarsbijeenkomst als de 

Najaarsexcursie geen doorgang vinden. Wel konden van de negen geplande Bestuursvergaderingen 

er acht worden gehouden, zei het dat dit driemaal online moest plaatsvinden, maar nood maakt 

vindingrijk. 

Administratie: In 2021 zijn 418 ontvangen en 106 verzonden per post of e-mail geregistreerd. 

Aan begunstigers en overige belangstellenden werd 11 maal (nrs. 83 t/m 93) de Digitale Nieuwsbrief 

Boer&Hoeve verzonden en zoals gebruikelijk tweemaal (nrs. 41 en 42) de papieren versie. 

Enkele projecten gingen weer wel door, zoals: 

Project Digitalisering Beeldbank Nog dagelijks worden foto’s van boerderijen, al dan niet met 

interieur, bijgebouwen en het erf aangeleverd, inmiddels zijn er van 2211 van de 2619 boerderijen in 

ons gebied zo’n 8356 foto’s ontvangen en gaan we het project, gesteund door het Prins Bernhard 

Cultuur Fonds per 1 juli 2022 afsluiten. 

Project V.A.B. (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) Onze stichting participeert in en gespreksgroep 

met de betreffende gemeenten en landschapsinstanties om dit proces zo goed mogelijk te 

begeleiden. 

Project de Duurzame Boerderij In het kader van de landelijke Duurzame Huizenroute heeft onze 

stichting in samenwerking met de gemeenten Molenlanden, Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden 

en de organisatie ‘Het Nieuwe Wonen’ het project De Duurzame Boerderij georganiseerd. Met zo’n 

25 boerderijbewoners zijn gesprekken gevoerd welke mogelijkheden er zijn om tot het (zoveel 

mogelijk) Energieneutraal maken van boerderijen te komen. Op 30 oktober en 6 november hebben 

20 boerderijbewoners hun bezit opengesteld voor bezoekers, die zich vooraf konden aanmelden. In 

totaal telden we zo’n 120 bezoekers, die zonder uitzondering zeer geïnteresseerd waren. Mede door 

veel PR, tot zelfs TV uitzendingen, heeft dit voor onze Stichting veel goodwill opgeleverd. Door 

projectleider en B&E bestuurslid Frans van den Berg is inmiddels een evaluatierapport gemaakt, waar 

we na discussie een besluit zullen nemen of we hieraan een vervolg geven. 

Project Informatieve Routes Binnen de Alblasserwaard is een aantal instanties bezig om naast het 

Werelderfgoed De Molens van Kinderlijk dit gebied meer open te stellen voor toerisme, zei het in 

niet al te massale proporties. Gedacht wordt aan een boerderijenroute met informatie over het 

pand. 

Samenwerking Zuid-Hollandse Boerderijenstichting Na een online bijeenkomst in februari 2021 is 

hieraan tot nu toe geen verder vervolg aan gegeven. Wel heeft onze voorzitter ingesproken op een 

vergadering van de Provinciale Staten, waarin hij aandacht vroeg voor het behoud van de 

karakteristieke boerderijen en assistentie (ook financieel) daarvoor. Gebleken is dat het Agrarisch 

Erfgoed, in vergelijking met Industrieel, Religieus, Funerair en ander Erfgoed er in onze provincie 

bekaaid afkomt. Inmiddels zijn er mede dankzij de goede contacten van ons bestuur met 

vertegenwoordigers van de provincie meer subsidiemogelijkheden gecreëerd. 

Werkgroep Advies en Voorlichting Dit jaar wordt onze Stichting door verzoeken van leden/bewoners 

steeds vaker betrokken bij politieke vraagstukken, met name planologische, zoals het afgeven van 

een vergunning tot sloop, herbouw van appartementen etc. Gezien ons ledenbestand wekt het geen 

verbazing dat ook de PFAS en andere agrarische maatregelen voor onze veeboeren bij ons aanhangig 



gemaakt worden. We proberen hierin voorlichting te geven, waarbij we vaak niet direct partij kunnen 

kiezen of tot acties overgaan, zo we dat al zouden willen. 

We hopen maar weer volgend jaar op de oude voet door te mogen gaan, maar de huidige 

voortekenen wijzen daar helaas nog niet op. 

Met vriendelijke groet, 

Groot-Ammers, 08 januari 2022 

Paul Eikelenboom, 

secretaris. 


