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Bestuur
De Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp is eind vorige eeuw opgericht, omdat ze het beheer
van het Ooievaarsdorp overnam van Vogelbescherming Nederland. “Een nieuwe functie voor het
lege nest” was de uitdrukking die werd gebruikt; immers de taak die Vogelbescherming
Nederland zichzelf had gesteld was de herintroductie van de ooievaar in Nederland. Die
taakstelling was ruimschoots behaald. In plaats van ooievaars te fokken in het Streekcentrum
Ooievaarsdorp Liesveld werd besloten om in de hele Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
voorzieningen te treffen om een goede leefomgeving voor de ooievaar te bieden. De aanleg van
terrastaluds, poelen en natte graslanden, maar ook de plaatsing van ooievaarsnesten in de regio.
Met medewerking van de agrarische natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker zijn heel wat
natuuradviezen gegeven aan boeren en burgers in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Het accent van de Stichting is steeds meer komen te liggen in het ontvangen van bezoekers aan
de Wilgenweg in Groot Ammers. Jong en oud kreeg de kans de verschillende aspecten van de
polders te leren kennen. Met wilgentenen, dieren, de molen, de geschiedenis van boerderijen en
het water in de Alblasserwaard. Duizenden mensen zijn op bezoek geweest en het Ooievaarsdorp
is een begrip in Nederland.
De mogelijkheid om jong en oud educatief te vermaken is vele malen groter geworden door in
2018 de ombouw van het Ooievaarsdorp
naar de Avonturenboerderij
Molenwaard. De samenwerking met Van
Hoorne Entertainment is een geweldige
kwaliteitsimpuls geweest.
Het bestuur is ongewijzigd gebleven in
2020: Lisanne Addink, voorzitter; Pim
Lodder, secretaris;
Het bestuur 2020, v.l.n.r.: Pim, Sjaak, Lisanne, Rosanne en Sjoerd
Sjoerd Veerman, penningmeester en
leden Rosanne Schliessler en 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 om de statuten aan te passen
aan de nieuwe situatie is verder uitgewerkt. Met de partijen waarmee in 2001 bij de notaris de
statuten werden verleden, Vogelbescherming Nederland, regionale VVV Zuid-Holland Zuid en Den
Hâneker is overleg geweest om nieuwe statuten aan te passen en een nieuwe taak voor de
Stichting Streekcentrum Ooievaasdorp Liesvelt invulling te geven. Contouren van de volgende
fase van de Stichting zijn dit jaar scherper geworden.

Stichting Ooievaarsfonds Liesvelt
Jaarverslag 2020

Pagina 1

De gedachte is om initiatieven in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden financieel te
ondersteunen het stimuleren van activiteiten op met name het gebied van (al dan niet
agrarisch) natuur- en landschapsbeheer, duurzaamheid (agro)toerisme en cultuurhistorie en
daarmee samenhangend voorlichting en educatie. Het bevorderen van het behoud en het
herstel van natuur- en landschapswaarden in de regio, waaronder onder andere begrepen
wordt de aandacht voor de bescherming van vogels.
Het Bestuur heeft in 2020 minder vergaderd dan gebruikelijk; door het coronavirus hebben de
activiteiten helemaal stilgelegen in de maanden maart t/m juni.
Aan het begin van dit kalenderjaar is Dhr. Wim van den Berg overleden. Hij heeft de eerste steen
gelegd voor de uitbreiding van het Hoofdgebouw van het Streekcentrum. Hij was onze sponsor van
het eerste uur en in die zin zeer nauw betrokken bij de realisatie van het Streekcentrum.

De Avonturenboerderij Molenwaard

Dit voorjaar ontving Michael van Hoorne wederom de gouden onderscheiding van de ANWB “Het
leukste uitje van Zuid-Holland” 2020. We feliciteren Michael van harte met deze bijzondere
prestatie. Een mooi en veelbelovend begin van het nieuwe seizoen.
Het Coronavirus gooide echter enorm veel roet in het eten. Van half maart tot 12 mei moest ook
De Avonturenboerderij op slot! In deze periode vielen juist de Paasdagen en de meivakantie: de
topdagen van het jaar! En ook konden verschillende schoolreisjes geen doorgang vinden. Al met
al een behoorlijke strop voor het bedrijf. De vrijwilligers en de vaste werknemers van Van Hoorme
hadden de gelegenheid te baat genomen om het park aan te pakken en er iets moois van te
maken. Toch was het een bizar gezicht, als je door het park liep. Alles lag er zo keurig bij, maar
geen bezoeker te zien…. Door deze verplichte sluiting moest Van Hoorne veel inkomsten
mislopen, maar de zomermaanden maakten veel goed. Ook de tweede golf in december pakte
zeer ongelukkig uit; ook tijdens de Kerstvakantie kon het park niet open zijn. Gelukkig heeft de
Avonturenboerderij zich - naar omstandigheden - goed staande weten te houden. Ook voor de
Stichting waren de inkomsten dit jaar ineens minder zeker dan we vooraf hadden kunnen
bedenken.
(Zie verder bij financiën)
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Een bijzonder jaar door het coronavirus
Het jaar 2020 zal ongetwijfeld in de geschiedenisboeken komen met de vermelding dat het
openbare leven tot stilstand kwam door dat er een gevaarlijk virus waarde. Twee keer was er een
periode dat veel voorzieningen zoals de Avonturenboerderij gesloten waren voor het publiek.
Natuurlijk heeft dit de bezoekerscijfers gedrukt. Naar verwachting zijn er toch nog tien keer meer
bezoekers geweest dan er gemiddeld in de eerste tien jaar van de Stichting naar het
Ooievaarsdorp kwamen.

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.
De volgende vrijwilligers zijn nog steeds actief: Gijs en Gerda
Blom, Tineke Dubbeldam, Bertus Kraamer, Leen Stam, Dirk van
Krieken 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 de molenaars Piet Lodder,
Jan Ensing, Wim Slob, Alex van der Perk en Aad Schouten.

De Jonge Sophia
In 2020 heeeft De Jonge Sophia minder draaiuren gemaakt dan
in de vorige jaren.. Dit komt natuurlijk doordat het park van De
Avonturenboerderij minder dagen geopend kon zijn.
Desondanks halen we wel de maximale subsidie van de
provincie Zuid Holland binnen! Het aantal omwentelingen van
de wieken bedroeg dit jaar 415.694. Molenaars: bedankt voor
jullie inspanningen!
Het aantal omwentelingen van voorgaande jaren zijn:
Jaar Omwentelingen
2015
225.316
2016
251.450
2017
273.770
2018
468.746
2019
537.380
2020
415.697
In 2019 werd de zes-jaarlijkse subsidie voor het onderhoud van
de molen van Rijksoverheid en provincie Zuid-Holland worden
verantwoord. De verantwoording werd goedgekeurd door het
Rijk. Ook werd een toezegging voor een bijdrage voor de
komende zes jaar ontvangen. In 2020 werd de
goedkeuringsprocedure bij de provincie Zuid-Holland afgerond.
Het noodzakelijke (groot) onderhoud is ook dit jaar weer door
molenmaker De Gelder uit Sliedrecht gedaan. De molenaars
doen het (klein) onderhoud aan de molen.
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Ooievaars
Het jaar 2020 was een goed jaar voor de ooievaars.
Er was 1 jong op de Eeterij, 4(!) mooie jonge op paal
3, 2 jonge ooievaars bij Mike en Molly en op paal 2
nog eens 2 gezonde jonge. Totaal 9 jonge
ooievaars dus.
De jonge uivers zijn dit jaar helaas niet geringd
omdat onze vaste ringer, Arjan Boele, het niet
aandurfde om naar het Streekcentrum te komen
i.v.m. coronabesmetting.
In de winter zijn er 6 á 8 overwinteraars. Zij worden
door her personeel van De Avonturenboerderij
bijgevoerd.

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.
In 2020 is de opbrengst 19.000 kWh. De baten, ca € 1100, zijn geschonken aan Van Hoorne
Entertainment.
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Opbrengst kWh
20.069
20.496
19.680
17.102
20.245
18.875

Waarde
€ 1.605,51
€ 1.639,69
€ 1.574,43
€ 1.368,14
€ 1.619,59
€ 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
werden overeenkomstig de planning uitbetaald. Deze middelen worden gebruikt voor de goede
doelen van de knotgroepen. Op die manier wordt er vaak in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
door de noeste arbeid van de vrijwilligers ondersteuning gegeven aan goede initiatieven; voor de
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Stichting is dat de blijvende instanthouding van de korenmolen De Jong Sophia. Dit jaar bedroeg
de bijdrage uit het knotgeld aan de exploitatie van de molen € 4000! Een mooi bedrag!

Financiën
De Stichting heeft in 2016 een ingrijpend besluit
genomen om de exploitatie van het
Streekcentrum uit handen te geven. De
uitwerking van de tienjarige samenwerkingsovereenkomst met een streekpartner, Van
Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf is
prachtig en boven verwachting. Ook dit jaar
heeft er een uitbreiding van de attracties binnen
de Avonturenboerderij plaats kunnen vinden. Er
is een boomgaard aangelegd, met een treintje
van fruitkistjes voor de jongste bezoekers. Na
drie jaar al kan worden vastgesteld, dat onze
verwachting is uitgekomen.
Vrijwilligers krijgen nu een vrijwilligersvergoeding 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. Aan het eind van het verslagjaar is de financiële situatie rooskleurig. Net als in 2018 en
2019 is er een positief exploitatiesaldo. De stichting heeft twee kortdurende leningen, die naar
verwachting binnen vier jaar terugbetaald kunnen worden. Er 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, zoals de kwartaalberichten
voor het bestuur.

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.
Inmiddels heeft Den Hâneker een nieuwe penningmeester, Marieke van der Veen. Zij vervangt
André van der Ham die dit jaar is afgetreden.
Op 12 december 2020 overleed het bestuurslid Coert van Ee van Den Hâneker.

Groot Ammers, januari 2021
Sjoerd Veerman en Pim Lodder
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