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Bestuur 
De Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp is eind vorige eeuw opgericht, nadat het 
Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt ging beheren. De ruim 30 jaar daarvoor was het beheer 
van het Ooievaarsdorp in Groot Ammers in handen van Vogelbescherming Nederland.  In 
september werd stilgestaan bij het feit dat 50 jaar terug Vogelbescherming Nederland de grond 
kocht in Groot Ammers voor het Ooievaarsdorp. 
Veel is er veranderd met de komst van het streekcentrum; een nog groter verandering was het 
aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Van Hoorne inzake de Avonturenboerderij 
Molenwaard.  
De werkzaamheden van het bestuur veranderden vooral het uitvoerende werk door het niet meer 
zelf beheren en uitbaten van het Streekcentrum. Besloten is daarom het aantal bestuursleden te 
verminderen van minimaal zeven naar minimaal drie. 
Voorjaar 2019 hebben Maria Epema (sinds 2012) en Erik Zindel (sinds 1999) hun bestuursfunctie 
neergelegd. Omdat het aantal taken binnen het bestuur behoorlijk verminderd is, heeft het 
bestuur ervoor gekozen om met vijf bestuursleden verder te gaan.  
 Het bestuur heeft per 31 december 2019 de volgende samenstelling: 

Lisanne Addink, voorzitter 
Pim Lodder, secretaris 
Sjoerd Veerman, penningmeester 
Rosanne Schliessler 
Sjaak Kreeft 

Het bestuur heeft besloten – gelet op de 
succesvolle samenwerking met de 
Avonturenboerderij – opnieuw naar doel 
en van de Stichting te kijken. Het 
voornemen is in 2020 de statuten aan te 
passen. Overleg hierover is gestart met 
drie partijen die bij de oprichting van de 
stichting betrokken waren en een 
bestuurslid uit hun kring hadden. Meer 
nog dan dat lidmaatschap van het 
Stichtingsbestuur is er altijd een 
inhoudelijk samenwerking geweest over 
het promoten van de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden via het Streekcentrum. 

Het bestuur feb 2020, v.l.n.r.: Sjoerd, Rosanne, Sjaak, Pim en Lisanne 
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Gesproken wordt met Vogelbescherming Nederland, de regionale VVV Zuid-Holland Zuid en de 
agrarische natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker over de op handen zijnde 
veranderingen.  Naar mate de stichting ouder is geworden is het gesprek met de aanvankelijke 
“ouders” minder sterk geworden.   
 

De Avonturenboerderij Molenwaard 
Het thuis van Fien en Teun, De Avonturenboerderij Molenwaard, kan zich verheugen in een grote 
belangstelling van jeugdige bezoeker. In 2018 bleef de teller steken op ongeveer 115.000 
bezoekers, 2019 wisten er maar liefst 160.000 bezoekers de weg naar De Avonturenboerderij te 
vinden! Hiermee is Groot Ammers definitief op de kaart gezet.  
Van Hoorne Entertainment doet er alles aan om bekendheid te krijgen, tot zelfs sterreclame op 
NPO3 toe!  

Dit voorjaar ontving Michael van Hoorne de gouden 
onderscheiding van de ANWB “Het leukste uitje van 
Zuid-Holland” voor De Avonturenboerderij; een enorme 
prestatie, zeker als je je bedenkt dat De 
Avonturenboerderij op dat moment nog maar één jaar 
geopend was. Zo kon het park zich in het eerste jaar van 
zijn bestaan al meten met bijvoorbeeld De Efteling, 
Corpus en Madurodam. De felicitaties van het bestuur 
zijn onderstreept met een speciaal voor deze 
gelegenheid gemaakte taart. Dit smaakt naar meer! 

Op maandag 1 juli 2019 vond de 
jaarlijkse Partnerdag van Van Hoorne 
plaats in De Avonturenboerderij. 
Ieder die op welke manier dan ook 
betrokken is/was bij Van Hoorne 
Entertainment was uitgenodigd om 
deze middag te komen om kennis te 
maken met alle facetten van het 
bedrijf. Namens de Stichting 
bezochten secretaris en 
penningmeester de bijeenkomst. 
Michael van Hoorne heeft het 

stichtingsbestuur uitgenodigd voor 
de Kerstmarkt op dinsdag 17 

december. Samen met alle vrijwilligers die betrokken 
zijn bij Van Hoorne Entertainment, kon een Kerstpakket 
samengesteld worden door aankopen te doen bij de 
diverse kramen met streekproducten. Daarna was er 
een korte gezellige bijeenkomst om het jaar af te 
sluiten. 
 

Sjoerd Veerman overhandigt Michael van Hoorne een taart 
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Onze vrijwilligers 
De vrijwilligers in het groen en de molenaars werken op een uitstekende manier samen met het 
personeel van De Avonturenboerderij. De werksfeer onderling is bijzonder goed te noemen. 
Onder leiding van de voormannen Ruben Laman, Jelle Peltzer en Mechiel Blokland wordt er veel 

werk verzet. Onze vrijwilligers 
ontvangen sinds de start van De 
Avonturenboerderij een 
vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.  
Op vrijdag 26 april 2019 is één van die 
vrijwilligers, Dirk van Krieken, koninklijk 
in het zonnetje gezet voor zijn vele 
vrijwilligerswerk, onder anderen voor 
het Streekcentrum. Hij doet 
rondleidingen, bakt brood en koekjes 
bij de buitenoven en legt veel van de 
activiteiten vast op video en foto. 
Burgemeester D.R. van der Borg spelde 
hem de koninklijke onderscheiding op,  
in naam van de Koning als Lid in de 
orde van Oranje Nassau . 
Een mooi voorbeeld van waardering 

van alle vrijwilligers.  
Naast Dirk zijn de volgende vrijwilligers nog steeds actief: Gijs en Gerda Blom, Tineke Dubbeldam, 
Bertus Kraamer, Leen Stam en Johan den Hartog. Joke Snoek treedt op als fotograaf bij diverse 
activiteiten. 
Betrokken bij de topattractie van de Avonturenboerderij, de korenmolen De Jonge Sophia, zijn 
dfe molenaars Piet Lodder, Jan Ensing, Wim Slob, Alex van der Perk, Aad Schouten en Frits 
Vermaat. Laatstgenoemde trad halverwege het jaar terug als vrijwilliger wegens te drukke 
werkzaamheden. 
Afscheid moesten we ook genomen van Joop Visser. Hij overleed op 9 december 2019. Hij was al 
geruime tijd ernstig ziek en kon zijn werkzaamheden voor het Streekcentrum de laatste tijd niet 
meer uitvoeren. We missen in hem een vetrouwd gezicht in het Streekcentrum en op de 
Avonturenboerderij, de plaats waar Joop zo graag en vaak was. Hij heeft vele uren doorgebracht 
in ons park en zich zeer actief ervoor ingezet. 
 

De Jong Sofia 
Sinds de opening van De Avonturenboerderij, nu twee jaar geleden, wordt er heel veel meer 
gedraaid met de molen. Begin 2019 was de stand 175.269, aan het eind van het jaar was de stand 
712649. Het aantal wiekomwentelingen in 2019 bedroeg maar liefst 537.380; een toename van 
68.634 omwentelingen! Het aantal omwentelingen van voorgaande jaren zijn: 
Jaar  Omwentelingen 

2015 225.316 

2016 251.450 

2017 273.770 

2018 
2019 

468.746  
537.380 

In 2019 werd de zes jaarlijkse subsidie van Rijksoverheid en provincie Zuid-Holland verantwoord. 
De verantwoording werd goedgekeurd door het Rijk. Ook werd een toezegging voor een bijdrage 

Dirk te midden van de Burgemeester en zijn dochter 
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voor de komende zes jaar ontvangen. De goedkeuringsprocedure bij de provincie Zuid-Holland is 
nog niet afgerond.  
 

Ooievaars 
Ook in 2019 hebben de ooievaars het weer goed gedaan 
op het Streekcentrum. Op paal 1 hadden de ooievaars 
drie jongen, allemaal geringd. Op paal 2 twee jongen 
(niet geringd) op paal 3 jonge, die weer wel geringd zijn. 
Vooraan bij “Eterij Molenzicht” twee jonge ooievaars. Bij 
elkaar 10 jonge ooievaars van vier broedparen! Het is 
mooi om waar te nemen dat, ondanks de drukte in het 
park, de ooievaars zich toch thuis blijven voelen in Het 
Liesvelt. 
Op 12 juli mochten we vrijwilligers van de 
Ooievaarsopvang Herwijnen ontvangen in de 
Avonturenboerderij. Veertig jaar geleden werd daar het 
eerste buitenstation vanuit Groot Ammers opgericht, 
onder bezielende leiding van de heer Kees Vos, 
ooievaarsvrijwilliger van het eerste uur. 
Zij wilden hun jubileum onder andere vieren met een 
bezoek aan het Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt. 
Een erkenning van het belangrijke werk dat hier in Groot 
Ammers al een halve eeuw wordt gedaan voor (de 

herintroductie) van de ooievaars in Nederland. Het was een zeer prettige (hernieuwde) 
kennismaking met deze groep. Nog steeds worden ooievaars met problemen opgevangen in 
Herwijnen. 
 

Grondtransacties 
Omdat er onvoldoende ruimte is in de keuken en het restaurant zocht Van Hoorne naar een 
mogelijkheid om een nieuw multifunctioneel gebouw neer te zetten. In de nieuwe ruimte moet 
een groter restaurant met keuken en ene groter theater komen. Om dit – in de komende jaren - te 
kunnen realiseren is er de grond van de parkeerplaats van het Streekcentrum verkocht aan Van 
Hoorne Entertainment. 
Van het geld dat dit opleverde en twee aanvullende (streek)financieringen van ieder € 100.000 
kon het bestuur de grond van 
Vogelbescherming 
Nederland te kopen. De grond is in 
2001 door langdurige pacht 
overgenomen van Vogelbescherming 
Nederland voor de uitvoering van het 
Streekcentrum als opvolger van het 
fokstation. Door de goede 
samenwerking tussen beide Stichting 
kon overeenkomstig de gedachte van 
2001 om op termijn de 
streekorganisatie de grond in 
eigendom te leveren na 18 jaar alsnog 
worden uitgevoerd. Donderdag 22 

augustus 2019 werden de formaliteiten v.l.n.r.: Pim Lodder, notaris Van der Heiden, Sjoerd Veerman en Michael van 
Hoorne 
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gepasseerd bij Notaris Van der Heiden te Streefkerk.  Namens de stichting tekenden secretaris en 
penningmeester. 
Dankzij de private financiering is een uitdagend schema opgesteld om de leningen in enkele jaren 
terug te betalen. Daarna kan de Stichting werken aan de verdere promotie van de 
Alblasserwaard, naar verwachting wel op een vernieuwde manier. De ontwikkeling van de regio 
en de Stichting gaan daarbij gelijk op.  

 
Energie en Zonnepanelen  
Sinds laatste kwartaal 2013 liggen er zonnepanelen op het dak van het Streekcentrum.  
In een goede samenwerking tussen Den Hâneker, het Streekcentrum en energiecoöperatie De 
Knotwilg is het project “Mijn Dak, Jouw Dak” uitgevoerd. In het verslagjaar zijn de opbrengsten 
voor de komende twee jaar afgekocht door de Stichting. 
Doordat het aantal bezoekers fors steeg, heeft de publicitaire betekenis van dit project geweldig 
aan kracht gewonnen. Dat was en is de reden van het starten van dit project! 
Hieronder het overzicht van de zonne-energie de jaren 2014 t/m 2019. Ten gevolge van de 
verbouwing van het bezoekerscentrum in 2017/2018 is de energieopwekking tijdelijk stilgelegd. 
Dat jaar geeft dan ook een minderopbrengst te zien van ca 15 %. 
Bij de start van het project werd uitgegaan van een productie van 18.000 kWh per jaar. Dit jaar 
was een matig zonnejaar waardoor de opbrengst wat tegenviel, zij het nog wel binnen de marges 
van het project. 
 

Jaar Opbrengst kWh Waarde 

2014 20.069 € 1.605,51 

2015 20.496 € 1.639,69 

2016 19.680 € 1.574,43 

2017 17.102 € 1.368,14 

2018 20.245 € 1.619,59 

2019 18.875 € 1.510,00 

 

Knotten 
Door het Streekcentrum, vrijwilligster Marleen van der Lee, in het bijzonder wordt het knotten 
door de verschillende knotgroepen voor het waterschap Rivierenland gecoördineerd. Ook dit jaar 
is er een wintersnoei en zomersnoei geweest. Bij de snoeiwerkzaamheden gaat het om ruim 
4.000 knotbomen. Marleen en de penningmeester regelen het administratieve deel van het 
knotwerk. Het overleg met het waterschap Rivierenland was plezierig en de vergoedingen werd 
overeenkomstig de planning uitbetaald. Dit jaar is er een vierde knotploeg gevormd. In overleg 
met waterschap en andere knotploegen is het aantal te knotten bomen verdeeld. Dankzij hun 
inzet is er geld beschikbaar om bijvoorbeeld onderhoud aan de korenmolen te doen. Dit jaar was 
de bijdrage uit het knotten aan de exploitatie € 3.000.  

 
Financiën  
De Stichting heeft in 2016 een ingrijpend besluit genomen 
om de exploitatie van het Streekcentrum uit handen te 
geven. De gevolgen van het aangaan van een tien jaar 
durende samenwerkingsovereenkomst met een 
streekpartner, Van Hoorne Entertainment uit 
Molenaarsgraaf zouden een verbetering van de financiële 
situatie moeten bewerkstellen.  
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Na twee jaar kan worden vastgesteld, dat deze verwachting is uitgekomen.  
In het verslagjaar zijn financieringen uit het verleden beëindigt. Vrijwilligers kunnen een 
vrijwilligersvergoeding krijgen voor hun inzet overeenkomstig de regels die de fiscus hiervoor 
geeft. Er is geld genoeg voor het behoud van de monumentale molen De Jonge Sophia. Ook is 
een lang gekoesterde wens om de langlopende pacht om te zetten in eigendom van de grond.   
Aan het eind van het verslagjaar is de financiële situatie rooskleurig te noemen. Net als in 2018 is 
er een positief exploitatiesaldo. De stichting heeft drie kortdurende leningen, waarvan er twee in 
2020 naar verwachting (grotendeels) terugbetaald kunnen worden en de derde lening zal binnen 
vijf jaar terugbetaald kunnen worden. Voor het eerst in de afgelopen 15 jaar is er een bescheiden 
voorziening voor molenonderhoud en een stroppenpotje van €20.000.    
Vrijwilliger Paul Eikelenboom ondersteunt het bestuur en vooral de penningmeester bij de goede 
verwerking van alle gegevens en de periodieke financiële overzichten. 
 

Den Hâneker 
Ook dit jaar was de Agrarische vereniging 
Den Hâneker vaste huurder van een kantoor 
aan de voorzijde van het hoofdgebouw. Zo 
hebben zij het miste last van de bezoekers en 
de activiteiten in De Avonturenboerderij. De 
huuropbrengst is € 750 per kwartaal. 
Dit jaar was er een nieuwe opzet van de 
voormalige Fiets- en Wandelmeerdaagse van de Stichting Stap & Trap. Onder de titel Vierdaagse 
Alblasserwaard organiseert Den Hâneker deze activiteiten rond Hemelvaartsdag in Hoornaar. De 
Streekparade die voorheen door het Streekcentrum in samenwerking met Den Hâneker 
plaatsvond aan de Wilgenweg in Groot Ammers is nu verplaatst naar Hoornaar en toegevoegd 
aan de Vierdaagse Alblasserwaard. Voor meer informatie zie www.vierdaagsealblasserwaard.nl  
In 2019 is het regelmatige overleg met Den Hâneker en Streekcentrum is, tot onze teleurstelling, 
verzand. Dit jaar is er geen gezamenlijk vergadermoment geweest. 
Op 13 september vierder Den Hâneker haar 5e lustrum. Op het programma stond een bezoek aan 
een biologische boerderij en een samenkomst in Huis Het Bosch te Lexmond. Daar werd een 
lezing gegeven door onder andere Herman Wijffels. Ook onze Stichting was erbij om bestuur en 
leden te feliciteren na een leerzame en gezellige bijeenkomst. 
 

 
Jubileum 
Het jaar 2019 is een jaar waarin er stil 
gestaan is bij het verleden. Het is 50 
jaar geleden dat aan de locatie 
Wilgenweg Vogelbescherming 
Nederland is begonnen met het 
opzetten van een fokprogramma 
voor de ooievaar. Met een 
bijeenkomst op 6 september, 
georganiseerd door De Avonturen-
boerderij, is hierbij stil gestaan.  
Onder de hooischelf spraken Teunis 
Jacob Slob (Wethouder gemeente 

Molenlanden en medeoprichter van 
Het Streekcentrum), Nico de Haan Wethouder Teunis Jacob Slob 

http://www.vierdaagsealblasserwaard.nl/
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(namens Vogelbescherming Nederland) en Sjoerd Veerman (namens De 
Stichting ooievaarsdorp Liesvelt). Daarna werd met vereende krachten 
bij het Griendwerkershuisje een paneel met foto’s uit de 50-jarige 
geschiedenis van Het Ooievaarsdorp onthuld. Hierbij waren veel 
(oud)medewerkers van het Streekcentrum aanwezig; 
Vogelbescherming Nederland werd vertegenwoordigd door Gijs van 
der Laan, Hoofd Bedrijfsvoering Vogelbescherming Nederland. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Groot Ammers, januari 2020 
Sjoerd Veerman en Pim Lodder 
 

Onthulling van het fotopaneel 

Nico de Haan 


