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Bestuur
De Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt 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 alleen ooievaars te fokken in het
Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt werd besloten om in de hele AlblasserwaardVijfheerenlanden voorzieningen te treffen om een goede leefomgeving voor de ooievaar te
bieden. Met de aanleg van terrastaluds, poelen en natte graslanden, maar ook de plaatsing van
ooievaarsnesten in de regio. Met medewerking van medewerkers 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 gelegen 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 geworden.
De mogelijkheid om jong en oud
educatief te vermaken is vele malen
groter geworden door het
ombouwen van het Ooievaarsdorp
naar de Avonturenboerderij
Molenwaard. De samenwerking met
Van Hoorne is een geweldige
kwaliteitsimpuls geweest.
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Het bestuur is ongewijzigd gebleven in 2021: Lisanne Addink, voorzitter; Pim Lodder, secretaris;
Sjoerd Veerman, penningmeester en leden Rosanne Schliessler en Sjaak Kreeft. Het bestuur heeft
8 keer vergaderd (2x via zoom) en één keer een brainstormsessie gehouden. De vergadering van
21 april is een gezamenlijke vergadering met Michael en Patrick Van Hoorne; Op 24 augustus heeft
een delegatie van Den Hâneker onze vergadering bezocht.
Het bestuur heeft besloten – gelet op de succesvolle samenwerking met de Avonturenboerderij –
opnieuw naar doelen van de Stichting te kijken. Het voornemen om de statuten aan te passen
aan de nieuwe situatie is verder uitgewerkt. Contouren van de volgende fase van de Stichting zijn
scherper geworden.
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 begrepen wordt de aandacht
voor de bescherming van vogels.
Ook 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 drie jaar geopend is. Zo kon De
Avonturenboerderij zich in het tweede jaar van zijn bestaan al meten met bijvoorbeeld De
Efteling, Corpus en Madurodam.

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 Mechiel Blokland en Jelle Peltzer van De Avonturenboerderij
wordt er veel werk verzet. Onze vrijwilligers ontvangen sinds de start van De Avonturenboerderij
een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.
Naast Dirk van Krieken zijn de volgende vrijwilligers nog steeds actief: Gerda Blom en Bertus
Kramer. Ook Marja van Krieken is vrijwilliger geworden. Leen Stam en Johan den Hartog zijn in dit
jaar gestopt als vrijwilliger. Joke Snoek treedt op als fotograaf bij diverse activiteiten.
Betrokken bij de topattractie van de Avonturenboerderij, de korenmolen De Jonge Sophia, zijn
Piet Lodder, Jan Ensing, Wim Slob, Alex van der Perk, Aad Schouten.
Op 19 december bereikte
ons het droeve bericht dat
Wim Slob is overleden. Hij
was al eruime tijd ziek. Na
zijn pensionering als
schilder is Wim molenaar
geworden en als vrijwilliger
bij het Streekcentrum
terecht gekomen. Naast het
draaien met de molen heeft
hij op de
Avonturenboerderij ook
veel ander werk ter hand
genomen: klussen,
rondleiden, varen, etc. Bijna
altijd kon je Wim op zijn
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klompen in het park vinden en hij was altijd wel in voor een praatje. We zijn allemaal erg getroffen
door zijn overlijden.
Sinds de opening van de Avonturenboerderij in 2018 wordt er heel veel gedraaid met de molen.
Het aantal wiekomwentelingen in 2021 bedroeg 389.801. Vorig jaar was dat 415.694 , in 2019:
537.380 en in 2018: 468.746). Het lagere aantal dit jaar is goed te verklaren doordat de
Avonturenboerderij vanwege de pandemie twee keer gesloten moest worden voor een langere
tijd. Daarnaast is twee keer een week onderhoud gepleegd aan de molen. Desondanks kunnen we
de maximale draaipremie van € 580 tegemoet zien.
Sinds 2020 hebben we een zesjaars beschikking voor een bijdrage in het onderhoud van de
molen. Hiermee kunnen ongeveer de helft van de kosten betaald worden. Het restant wordt
betaald door de stichting Streekcentrum. Het noodzakelijke onderhoud is ook dit jaar weer door
molenmaker De Gelder uit Sliedrecht gedaan. De molenaars doen het (klein) onderhoud aan de
molen.

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. Na 10 jaar vrijwilliger te zijn geweest is Marleen aan het eind van het verslagjaar
gestopt met dit werk. Het bestuur is Marleen zeer erkentelijk voor de manier waarop ze zich voor
dit werk heeft ingezet.

Financiën
Ook dit jaar is er weer gewerkt aan de uitbreiding van de attracties binnen de Avonturenboerderij.
Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet overeenkomstig de regels die de
fiscus hiervoor geeft. Binnen de Stichting is er voorziening voor het behoud van de monumentale
molen De Jonge Sophia. Aan het eind van het verslagjaar is de financiële situatie op orde voor de
komende vijf jaar. Er is er een bescheiden voorziening voor
molenonderhoud en een stroppenpotje van ruim €16.000.
De Stichting heeft ook dit jaar net als in de afgelopen drie
jaar een positief exploitatiesaldo. De lening van
Vogelbescherming Nederland is halverwege het jaar geheel
terugbetaald. We zijn Vogelbescherming Nederland
dankbaar dat zij het mogelijk gemaakt hebben om de
verwerving van het Ooievaarsdorp door de Stichting te
realiseren.
De stichting heeft aan het eind van 2021 nog één
kortdurende lening, die naar verwachting volgend jaar terugbetaald kan worden. Daarmee
hebben we ongeveer twee jaar sneller dan vooraf aangenomen onze leningen afgelost.
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
Dit jaar is de Agrarische vereniging Den Hâneker
vertrokken als vaste huurder van een kantoor in het
hoofdgebouw. Het betekent dat het hoofdgebouw
geschikt gemaakt kan worden voor meer mensen die
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binnen willen eten. In verband met de corona, de afstandsmaatregelen is die uitbreiding
noodzakelijk. Begin 2022 zal die verbouwing gereed zijn. Gelet op financiële resultaten van de
afgelopen drie jaar is het verlies aan (huur)inkomsten verantwoord.

Bijzonder jaar
Vorig jaar dachten we dat het jaar 2020 in de geschiedenisboeken zou komen met de vermelding
dat het openbare leven tot stil stand kwam door dat er een gevaarlijk virus waarde. Helaas is ook
2021 een moeilijke periode met ongemak voor de Avonturenboerderij. Perioden van tijdelijke en
gedeeltelijk sluiting hadden een dempend effect op het aantal bezoekers. 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.

Sjoerd Veerman en Pim Lodder
januari 2022
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