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Het Bestuur van de Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard-KrimpenerwaardVijfheerenlanden bestond bij de aanvang van het Stichtingsjaar uit: Arie Bassa (voorzitter),
Paul Eikelenboom (secretaris), Koos Timmer, (penningmeester) en de leden Sheila van den
Berg, Nel Hakkesteegt, Dick de Jong, Aad van der Meijden, Jan Brandwijk en Frans van den
Berg. Adviseurs zijn Piet den Hertog en Jans Bos.
De Stichting kent enkele werkgroepen, zoals:
Advies en Voorlichting, waarin zitting hebben Piet den Hertog (voorzitter), Meine Mollema,
Anke de Ridder, Elly Schep en Rien van den Tooren en. De Werkgroep vergaderde in 2018 1
maal ten huize van Meine Mollema. Er werden in 2019 zeven vragen ontvangen, die alle zijn
beantwoord.
Boerenerf, waarin zitting hebben Nel Hakkesteegt, Jannie Bakker, Joke Karelse, Wil Kortleve,
Tineke Schakel, Marga Starrrenburg en Joke Vonk. De werkgroep heeft met haar materiaal
een wisselende expositie samengesteld, die in Open Vensters in Ameide en De Zes Molens in
Hoornaar aan het publiek is getoond. In de expositie zijn ook de maquettes van boerderijen
van Meine Mollema en Rokus van der Giessen opgenomen.
20-jarig bestaan Er werd een werkgroep ingesteld bestaande uit Nel Hakkesteegt, Sheila van
den Berg en Jans Bos. Zij organiseerden een tweetal fietstochten door onze streek.
Ledental Het ledental steeg van 234 naar 239. Helaas was de oorzaak in meeste gevallen
overlijden of verhuizing van een boerderij naar een appartement.
Vergaderingen Het Algemeen Bestuur kwam achtmaal bijeen, zij vergaderde in De Koperen
Knop in Hardinxveld-Giessendam.
Correspondentie Er werden in 2019 502 berichten per post of per e-mail ontvangen. 114 keer
werd een bericht verstuurd.
Er werden 13 Nieuwsbrieven met de naam ‘Boer en Hoeve’ verstuurd, waarvan 2 op papier en
11 digitaal, van deze laatste zijn ruim 600 geïnteresseerden.
Verdere zaken die in 2019 zijn gerealiseerd:
De Verlichte Proeverijen Route – Deze wordt oa in het kader van ons 20-jarig bestaan georganiseerd
in februari 2019 door Lyanne de Laat, de route gaat door de gemeenten Lexmond, Hei- en Boeicop,
Schoonderwoerd en Leerdam.
Project Digitalisering
Dit project is in augustus gestart. Dick de Jong heeft een projectplan geschreven, dat ook op de
website staat en 34 fotografen hadden zich aangemeld, die na twee informatiebijeenkomsten nu aan
de slag zijn om van zo’n 2300 boerderijen in de Alblasserwaard-Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden
meerdere foto’s te maken. Behalve op de boerderij zelf is er ook speciale aandacht voor bijgebouwen,
zoals bakhuisjes, stoephokken en hooibergen en ornamenten, zoals gevelstenen, engelenramen,
makelaars etc. Inmiddels zijn er ruim 1000 foto’s ontvangen van 300 boerderijen. Het project loopt tot
01 augustus.
Erfgoedleerlijn – De eerste bezoeken van scholieren aan boerderijen zijn inmiddels geweest, waarbij
onze Stichting behulpzaam is bij het aanleveren van gegevens.

Vijfheerenlanden – Inmiddels is er een contact geweest met de Boerderijenstichting Utrecht en
houden we elkaar op de hoogte, wat via de al bestaande korte lijntjes niet al te veel problemen
oplevert. We hebben nog geen concrete positionering van beide Stichtingen voor ogen, maar hebben
het voornemen om naar buiten zo veel mogelijk gezamenlijk op te treden en elkaar daarbij te
versterken.
Statuten en Beleidsplan
De aangepaste Statuten van onze Stichting zijn bij de notaris gepasseerd. Behalve de naamswijziging
(zoals eerder gemeld de toevoeging Krimpenerwaard) is er ook meer aandacht voor het
(wei)land(schap), dus de directe omgeving van de boerderij.
De volgende stap wordt het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement.
We hebben ook al een brainstormsessie over het beleidsplan 2020-2023 gehad en gaan dit op korte
termijn verder invullen en het ook periodiek evalueren en zonodig bijstellen.
Ledenvergadering
Op 19 oktober was weer de jaarlijkse najaarsbijeenkomst, zoals gebruikelijk met een excursie, die dit
keer naar Het Groene Hart voerde. Na de gebruikelijke agendapunten waren er lezingen over de
geschiedenis van Woerden en het omringende gebied. De bustocht met zo’n 45 leden voerde door
smalle wegen langs fraaie boerderijen, waarbij we informatief commentaar kregen.
Exposities en Presentaties
De expositie van de Werkgroep Boerenerven van zo’n 30 foto’s van het boerenleven en 2 maquettes
van historische boerderijen samengesteld, blijft in de belangstelling. Inmiddels komen uit de wijde
omgeving aanvragen, die we met enige terughoudendheid behandelen vanwege de kwetsbaarheid van
de materialen. Daarnaast verzorgen we op verzoek presentaties met beelden uit onze streek,
waarvoor ook steeds meer belangstelling is.
Het Mobiel Netwerk Event
Hiervoor hebben we enkele besprekingen gevoerd en hadden al een programma samengesteld, waarin
de V.A.B. centraal zou staan. Helaas kon het geen doorgang vinden. We overwegen dit op kleinere
schaal zelf te organiseren.
Cursussen
Op initiatief van Piet den Hertog willen we een cursus ‘Boerderijen Onderhouden’ organiseren, dit in
samenwerking met de Boerderijen Stichting Utrecht. Een voorlopige invulling is gemaakt en er zijn al
aanmeldingen. We moeten nog wel de cursuslocatie vaststellen, waarbij we denken aan een plaats
langs de grens tussen beide Stichtingen.

