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Waarop verheugt Aarlanderveen zich het meest?
Dat kan maar één ding zijn: ons zomerse feest!

’t Program is bekend, dus kijk nu maar snel
Wanneer dans je stoel en waar is ’t kinderspel?

Wanneer glij jij op je buik van de dijk?
En bij ’t ringrijden – reken maar, dat ik dan wel kijk!

Een feestje was het ook al op het jeugd-voetbalkamp
Ze schoten van de spelletjes en het lachen in een kramp

Spelen kun je ook in onze speeltuin, zoals je vast al raadde
En DSS mag zowaar spelen op de Floriade

Met stoomschillen, palmpitten en NOx-en kraken
Weet Jeroen Groot zijn bedrijf steeds duurzamer te maken

Hij moet echt niets hebben van hekjes om wensnatuur
Deze “zilveren” brandweerman houdt ons dorp liever puur
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Agenda

Alphen vitaal voor de jeugd
Elke woensdag middag. Check 
de Facebook pagina of er een 
activiteit is. 
TIJD: 14.30 - 16.00 uur
......................................................
Vrijdag 15 juli
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................
Vrijdag 22 juli
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................
Vrijdag 29 juli
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................
Vrijdag 5 augustus 
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................
Vrijdag 12 augustus 
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................
Vrijdag 19 augustus 
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................

Vrijdag 26 augustus 
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................
Vrijdag 2 september
Samen kokkerellen, samen 
smullen.  Start eten om 17.30 
uur wees op tijd aanwezig
......................................................
Oud papier ophalen
Woensdag 20 juli
Woensdag 3, 17, 31 augustus
Woensdag 14 september
......................................................
Bestuursvergadering
Woensdag 24 augustus
......................................................
Redactievergadering
Woensdag 31 augustus
......................................................
De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 10 
september
......................................................
Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 29 augustus

Het Zomerfeest 
2022

Het zomerfeest komt er 
weer aan en wel op 23, 

25, 26 en 27 juli.

Het Oranje comité
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Tijdens de zomervakantie is de 
praktijk enkele donderdagen ge-
sloten.

De praktijk wordt op deze don-
derdagen voor spoedgevallen 
waargenomen door huisartsen-
praktijk Ter Aar, Aardamsweg 73, 
telefoonnummer 0172-602811.

Voor actuele informatie ver-
wijzen wij u naar de tekst op 
het antwoordapparaat van de 
praktijk, telefoonnummer 0172-
571308. 

F. Oppenhuizen en medewerkers.

Bericht van onze huisarts

Van de bestuurstafel
Gepland vrachtwagenverbod 
Oost- en West kanaalweg
We hebben onze zorgen over 
de geplande afsluiting van de 
Oost- en Westkanaalweg voor 
vrachtwagens gedeeld met de 
gemeente Nieuwkoop. Zij begrij-
pen onze zorgen maar geven aan 
dat ze niet over één nacht ijs zijn 
gegaan. Er ligt een uitgebreid 
rapport over de verkeersbe-
wegingen door Ter Aar richting 
Nieuwkoop en Aarlanderveen. 
De verwachting is dat het voor 
doorgaand vrachtverkeer de 
route Dorpsstraat/Noordeinde/
Korteraar niet aantrekkelijk is en 
vrachtwagens uit zullen wijken 
naar de N231 en N207. Er is nog 
geen datum bekend wanneer de 
nieuwe maatregelen van kracht 
worden, maar we houden u op 
de hoogte. Wel is door de ge-
meente vast aangegeven dat als 

u straks overlast ervaart, klach-
ten gemeld kunnen worden via 
info@nieuwkoop.nl.

Nieuwe vrijwilliger gezocht om 
Aarlanderveen in de bloemetjes 
te zetten
Dankzij Toon van Vliet kunnen 
we met z’n allen weer genieten 
van de prachtig gevulde bloem-
bakken in de Dorpsstraat. Nu 
heeft Toon ons laten weten dat 
hij het dit jaar voor het laatst 
doet. We zijn dus op zoek naar 
een nieuwe vrijwilliger. Vindt u 
het leuk om in het voorjaar de 
bakken in de Dorpsstaat te vul-
len en ons dorp op te vrolijken 
met bloemen? Meldt u dan bij 
het bestuur. En Toon, dank je 
wel voor je jarenlange inzet!

Bestuur BVA
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Na 32 jaar heb ik het coördineren 
van de collecte overgenomen 
van Evelien van Dolder.

De collecte is dit jaar gehouden 
in de week van 6 t/m 11 juni. Met 
een paar nieuwe collectanten 
erbij, is er een mooi bedrag van  
€ 766,57 opgehaald.

Helaas kunnen we dit jaar nog 
niet meteen zien wat er is opge-
haald met de QR- code. Het geld 

is bestemd voor directe hulp aan 
mensen met epilepsie en voor 
verbetering van de behandelmo-
gelijkheden.

Namens EpilepsieNL wil ik ieder-
een bedanken voor uw bijdrage 
en zeker ook de collectanten,

Hartelijk dank voor jullie inzet !

Collectecoördinator
Eef van Rens

Collecte EpilepsieNL

De Floriade beperkt zich al lang 
niet meer tot alleen de tuin-
bouw. Het is een omvangrijk 
evenement dat slechts één keer 
per 10 jaar wordt georganiseerd. 

Kunst en cultuur krijgen, net als 
eten en drinken, ook een groot 
podium bij de Floriade. Lokale, 
nationale én internationale cul-
tuurmakers voeren je mee met 
hun livemuziek, podiumvoorstel-
lingen en beeldende kunst. Het 
muziekprogramma is elke dag 
een nieuw avontuur. 

 DSS speelt op het muzikale podi-
um van de Floriade. Dat podium 
bevindt zich op een prachtige 
locatie te midden van internati-
onale landenpaviljoens en om-
ringd door gezellige foodtrucks.
Klinkt dit jou als muziek in de 
oren en wil je samen met ons 
een mooie dag meemaken? Reis 
dan op 7 juli 2022 af naar de 
meest groene stad van dit mo-
ment: Almere.

Alle informatie over de Floriade 
vind je op www.floriade.com

DSS speelt op de Floriade
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Dorpsstraat 72
Aarlanderveen
Tel: 0172 - 57 1331

Een speciaal adres voor al uw lingerie, boxershorts,
ondermode en nachtkleding voor:

DAMES, HEREN EN KINDEREN

wo & do: 09:00 - 12:30 uur
13:30 - 18:00 uur

zaterdag: 09:00 - 16:00 uur

www.boxershopping.nl
www.thermoshopping.nl
www.beerenondergoed.com

Openingstijden:                           
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Jeugd voetbalkamp S.V.A.

Yess, we mogen weer !!!!

Na 2 jaar geen officiële jeugddag 
te kunnen organiseren konden 
wij als commissie

• Marjolein van der Post,
• Manouk Sloothaak,
• Melvin Kranenburg,
• Jorn Poelwijk,
• Edwin v/d Bijl,
• Yvonne de Rooy

weer volop vergaderen om er 
een leuke dag in juni van te ma-
ken.

Eigenlijk waren we het gauw 
eens: Het moest maar weer een 
klein kamp worden, met een 
overnachting op de voetbalver-
eniging.

De datum werd vrijdagmiddag 17 
juni t/m zaterdag 18 juni.

Het werd weer een dolle boel, 
vrijdagmiddag om 16.30 uur 
druppelden alle 55 kinderen met 
tent en luchtbed binnen. De zon 
scheen, schitterend weer, dus 
we konden super genieten.

Om 18 uur stonden alle tenten 
klaar en mochten alle ouders de 
voetbalvereniging verlaten. We 
gingen eten, patat, frikandel-
len + kroketten stonden op het 
menu, dus aanvallen maar!

Na het eten begonnen we met 
het programma. Zoals al vele ja-
ren: het penalty schieten!

Ieder kind mocht 1 penalty ne-
men vrijdag, zaterdagochtend 
half 9 en nog één om 12 uur en 
daarna de finale.

Na het penalty schieten op vrij-
dag hadden we een groot spel: 
levende bingo.

Alle kinderen werden in een 
groepje ingedeeld. Er waren 10 
groepjes, elk groepje kreeg een 
bepaald kleur t shirt met op-
druk van een bepaald land. Deze 
shirts mochten de kinderen mee-
nemen na afloop van het kamp/
jeugddag als aandenken.

Elk groepje kreeg een groot kar-
ton met opdrachten met cijfers 
erop. Als je nummer getrokken 
werd, moest je een bepaalde op-
dracht doen.

Super leuk, er werd veel gerend 
om als eerste de opdrachten en 
dus je kaart vol te hebben.

Daarna met veel drinkpauzes, 
mochten de kinderen lekker fruit 
komen eten en ondertussen kon-
den ze lekker ravotten op het 
grote, lange zeskamp springkus-
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sen. Wij konden ondertussen de 
disco en afrastering klaarzetten 
en volspuiten met schuim. Want 
ook dit jaar hielden we weer een 
echte schuimparty met gezellige 
disco. Nadat het alweer donker 
werd, gingen de kleinsten eerst 
douchen en chips eten in de kan-
tine. Daarna waren de iets grote-
re kinderen aan de beurt. Nadat 
de kleinsten naar bed waren ge-
bracht, ging de rest nog een film 
kijken in de kantine.

Rond half 12 kwamen de eerste 
nachtwakers eraan en kon ieder-
een naar de tent om te slapen. 
(Hahaha)

De nacht was verder super ge-
gaan.

Nadat rond 7 uur de meesten  
wakker waren, aankleden en om 
7.45 uur naar het ontbijt met el-
kaar.

Daarna begon ons programma. 
Maar eerst nog even allemaal 
een penalty nemen.

Speelronde 1, parcours
• Belgisch voetbal (doelen 

omgekeerd)
• Gaten schieten
• Zitvoetbal
• Levend tafelvoetbal

Jeugd voetbalkamp S.V.A.
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Speelronde 2, curling bal
• Pannakooi
• Pionnenroof
• Voetbal darten
• Latje trappen

Ondertussen werd er volop fruit, 
ijsjes en drinken geserveerd 
door het keukenpersoneel.

Na de spelrondes werd er nog 
1 keer penalty geschoten door 
iedereen en de winnaars van 
het JO.. team mochten naar de 
finale.
JO 15.   Tom Vergeer
JO 13.     Olle van Haastrecht
JO 10.     Niels Turk
JO 9/10.  Stijn  Wijsman
JO 7.       Steff Ooms. (Puppies)
JO 7/2. Brian Verhage

Uiteindelijk werd 
Olle van Haastrecht 
de grote winnaar 
en mocht de wis-
selbeker mee naar 
huis nemen. Nog 
een broodje knak-
worst en daarna 
kon iedereen te-
vreden naar huis. 
Het was super ge-
slaagd.

Jeugddag commis-
sie

Jeugd voetbalkamp S.V.A.
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TRACTOR-LOONBEDRIJF

L.A. VAN DOLDER
Takkenversnipperaar.

Onderhoud en maaien van sportvelden.
Handel in zwarte grond, zand en grind.

Dorpsstraat 96                               Tel.: 0172-57 1608

2445 AP Aarlanderveen           Mob.: 06-204 379 73

Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart
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Zomerfeest Aarlanderveen

Programma Zomerfeest

Zaterdag 23 juli
19.00-23.00 uur Dorpsquiz

19.00 uur vragen ophalen bij 
Muziektent, 23.00 uur inleveren. 

Vooraf aanmelden

Maandag 25 juli
10.00-12.00 uur Fietstocht

Vertrek Café Het Oude Rechthuis
Leeftijd: vanaf 12 jaar (of onder 

begeleiding)

10.00-12.00 uur Fiets speurtocht
Vertrek Café Het Oude Rechthuis
Leeftijd: jonge kinderen (onder 

begeleiding)

18.45 uur Poldervolleybal
Activiteitenterrein Kerkvaartsweg

Leeftijd: vanaf 16 jaar

19.30 uur Zomerfeest, 
Dorpshuis

Leeftijd: vanaf 65 jaar

20.00 uur Aanvang Kermis

Dinsdag 26 juli
9.30 Kleedjesmarkt, 

Kerkvaartsweg

9.30-13:00 uur Ambachtenmarkt
Kerkvaartsweg/vd Leeplein

11.00 uur Kindertheater
Kruising Kerkvaartsweg/vd 

Leeplein

Aansluitend Pannenkoeken 
versieren

Vd Leeplein, alle kinderen t/m 
basisschoolleeftijd

14.00 uur Sport en Spel
Activiteitenterrein, t/m 15 jaar

Schoenen verplicht!

14.00 uur Vrij buikglijden vanaf de 
dijk en springkussen

Activiteitenterrein, basisschoolkin-
deren

17.00 uur Kinderdisco
Zaal Vergeer, t/m 12 jaar

18.00 Swingo
Zaal Vergeer, t/m 16 jaar

19.30 Bierhappen
Naast café Vergeer

Woensdag 27 juli
09.00 Presentatie van de deelne-

mende tractoren
Kerkvaartsweg

9.30 uur Ringsteken met tractoren
Kerkvaartsweg, vanaf 16 jaar
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 www.loonbedrijfvanderpost.nl – 0172-571171 

 

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787

           Voor al uw tuinonderhoud, aanleg 

     & Boomverzorging

  Neem contact op, voor een vrijblijvende offerte.

  En maak gebruik van ons voordelige uurtarief!

          

Tel: René Kroon 06-21536228 / Email: info@deblijdewereld.nl

     www.deblijdewereld.nl

_____________________________________________________
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14.00 uur Petanque
Voormalig van Vlietbouw, Dorps-
straat 46-48, naast zaal café Het 

Oude Rechthuis!!

14.00 Sport en Spel
Activiteitenterrein, vanaf 16 jaar 

Schoenen verplicht!

14.00 uur Kinderactiviteiten
Activiteitenterrein, jonge kinde-

ren

14.00 uur Vrij buikglijden vanaf de 
dijk en springkussen

Activiteitenterrein, basisschool-
kinderen

19.30 uur Levende Stoelendans
Dorpsstraat, vanaf 16 jaar

Speeltuin Nieuws

Op zaterdag 17 september ope-
nen we het speeltuin seizoen 
met een spelletjes ochtend voor 
alle kinderen van groep 1 t/m 8. 

Deze ochtend begint om 09.30 
uur en is na een lekkere lunch 
om 13.00 uur weer afgelopen. 
De entree bedraagt € 3,00 voor 
leden en € 4,00 voor niet leden.

Geef je op via jeugdcommissie@
speeltuinaarlanderveen.nl onder 

vermelding van je leeftijd en 
groep.

Houd deze dag vrij en kom gezel-
lig met je vriendinnetje of vriend-
je bij ons spelen.

Groetjes van het kinderactivitei-
ten team van de Buurt en Speel-
tuinvereniging Aarlanderveen.

Zomerfeest Aarlanderveen

Programma Zomerfeest
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De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf  

niet meer kunt: een testament kan u en uw  

naasten veel zorg en ellende besparen. Doorgaans  

treedt het pas in werking na uw overlijden, maar  

wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer  

in staat bent om zelf te handelen? Wist u dat u  

voor die situatie ook een levenstestament kunt  

opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? Kroes en  

Partners denkt van niet!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

testament?
Wij zorgen
dat het
bij u leeft



Juli 2022 19

Het doorgeef stokje, Jeroen Groot

Interview met Jeroen Groot
Door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf?
Ik ben getrouwd met Claudia 
(uit Zevenhoven) en samen heb-
ben we 3 kinderen (Renske van 
16, Tren van 14 en Mats van 11) Ik 
ben geboren en getogen op Ho-
gedijk 13 en woon hier vandaag 
precies 45 jaar.

Uit wat voor gezin kom je en 
waarin lijk je op je ouders?
Opa is vlak na de oorlog (1946) 
vanuit Noord Holland hier naar-
toe gekomen om te boeren. Mijn 
moeder komt van oorsprong uit 
Haarlem. Mijn vader was de oud-

ste zoon en die heeft hier vanaf 
zijn 6e gewoond en destijds de 
boerderij van opa overgenomen. 
In 2006 zijn mijn ouders naar Ede 
vertrokken en hebben wij het 
bedrijf van mijn vader overge-
nomen. Mijn broer had andere 
plannen, hij had wel interesse in 
het boerenbedrijf maar meer in 
de mechanisatie en geeft nu les 
aan de landbouwschool in Bar-
neveld. Van mijn vader heb ik 
denk ik de wetenschappelijke in-
teresse en het me verbaal goed 
kunnen uiten en snel denken van 
mijn moeder. Soms mis ik de vi-
tamine G (geduld), dat had mijn 
moeder ook. 
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Koperweg 15 
2401 LH  Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl

A U T O S E R V I C E

         BETAALBAAR EN BETROUWBAAR

     �����

Onderhoud en reparatie 
Universeel reparatiebedrijf voor alle 
automerken tegen een scherpe prijs

Patrick & Johan Zwart

Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
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Wat voor opleidingsachter-
grond heb je?
Ik heb de Agrarische school ge-
daan op MBO niveau. Tevens 
heb ik vele jaren als inseminator 
gewerkt en geleerd wat wel/niet 
handig is.

Hoe ziet een dag bij jou er uit?
Nooit een dag hetzelfde. Veel 
onverwachte dingen of bezoe-
ken. Nu met de robot, staan we 
meestal rond half zeven op. Dan 
ga ik weer laden voor de koei-
en. Claudia gaat dan de koeien 
schoon zetten en zonodig de 

robot helpen. Ook de kalfjes 
krijgen melk. Om 9.00 uur drin-
ken we koffie en daarna weer 
aan de slag. Sommige dagen 
doe ik werkzaamheden voor de 
brandweer, andere dagen heb 
ik vergaderingen of gewoon lek-
ker onder de koeien. Nu we ro-
bots hebben is er wat meer tijd 
om klussen aan te pakken. Eind 
van de middag weer hetzelfde 
rondje met de koeien/ kalfjes. Na 
het eten zijn er ook de nodige 
avondvullende programma's en 
anders lekker in de luie stoel en 
beentjes omhoog.

Het doorgeef stokje, Jeroen Groot
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De vakmensen voor al uw
installaties van water, gas
sanitair, dak- en zinkwerk.
Maar ook complete instal-
laties van woonhuizen en 
natuurlijk ook aanleg en 
onderhoud van CV instal-
laties.

Voor informatie:
gebr.hoogervorst@hotmail.nl
06-55162893 / 06-55817334
www.gebr-hoogervorst.nl
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Heb je dan nog tijd voor hob-
by’s? 
Barbecueën vind ik leuk. We 
maken hier onze eigen Angus 
beef. Vanuit de slachterij en 
vervolgens de slager krijgen we 
jaarlijks 1 dier in mooie stukken 
terug en nadat de koe eerst een 
goed leven hier heeft gehad, ge-
nieten wij er dan nog even van. 
Een andere hobby is natuurlijk 
de brandweer.

Hoe ben je bij de brandweer te-
rechtgekomen en waarom?
In september zit ik al 25 jaar bij 
de brandweer. Destijds ben ik 
door Lex Verdonk gevraagd om 
een keer mee te gaan kijken en 
of het beetje klikt en zo is het 
gekomen. Ik denk dat we al-
lemaal iets moeten doen voor 
een ander/de maatschappij en ik 
ben niet zo goed in bijvoorbeeld 
voorlezen of spelletjes met be-
jaarden doen, dus dit past be-
ter bij me. Het is soms razend 
spannend, het is een leuke club 
mensen en even wat anders dan 
boer zijn.

Wat weten we nog niet van je?
Dat we op dit op moment een 
slang in huis houden (van het 
Wellandcollege voor de vakan-
tieperiode) en ik er achter kwam 

dat ik daar niet gek op ben, ze-
ker niet als het deurtje niet goed 
dicht zit en die uit zijn kooi ont-
snapt. 

Waar ben je trots op?
Op mijn gezin en wat we met el-
kaar de afgelopen 16 jaar bereikt 
en veranderd hebben in het be-
drijf.

Heb je nog wensen?
Nou vandaag (dag van inter-
view) wist ik al niets voor mijn 
verjaardag dus niet echt. Ben 
een tevreden mens en hoop dat 
zo te houden.

Heel wat anders. Wat voor idee-
en heb jij als je burgemeester 
van Aarlanderveen wordt? 
Dan zou ik me er sterk voor ma-
ken om het landschap dat we nu 
hebben te behouden en niet te 
degraderen tot wensnatuur. De 
natuur moet natuur blijven zoals 
het vroeger was en niet iets ma-
ken naar wat de mensen denken 
dat mooi is en vervolgens alle-
maal last van hebben. Alles waar 
een hek omheen staat is geen 
natuur. Alles in Nederland is na-
tuurbeheer, want de natuur op 
zo’n klein stukje land met zoveel 
mensen vraagt om onderhoud.

Het doorgeef stokje, Jeroen Groot
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Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, 
religieuze en eigentijdse uitvaarten 

en staan garant voor een verzorgde, correcte en 
stijlvolle uitvoering. 

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: 
INFO@ENGELENENSPOOR.NL - WWW.ENGELENENSPOOR.NL

PRINS BERNHARDLAAN 4, 2405 VZ ALPHEN AAN DEN RIJN
(0172) 709 000
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Daarnaast zou ik het dorp beter 
ontsluiten voor boeren en an-
dere ondernemers, zodat zwaar 
verkeer niet meer door het dorp 
hoeft en werk en recreatief ver-
keer minder last van elkaar heb-
ben en het veiliger wordt. Over 
het dorp gesproken, we moeten 
het gemoedelijke van het dorp 
behouden en dat we voor el-
kaar klaar blijven staan. Voor alle 
nieuwkomers, we hebben in Aar-
landerveen een groet en zwaai-
plicht. En de brandweer moet 
natuurlijk blijven. Met het liefst 

nog wat nieuwe mensen erbij. 

Het stokje is aan jou doorgeven 
met de vraag naar jouw visie op 
stikstof en duurzaamheid. Ver-
tel!
Ik ben onlangs bij de provincie 
geweest om te mogen inspre-
ken voor de commissie ‘Klimaat 
Natuur en Milieu’. We waren 
daar in totaal met 3 veehouders 
en ik deed daar het verhaal na-
mens de coöperatie ‘Boeren 
met perspectief’. We maken van 
bedreigingen kansen en zijn op-

Het doorgeef stokje, Jeroen Groot
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Kano’s te huur voor een ondekkingstocht door de boerennatuur
          •  Starten midden in het boerenland, nabij de Nieuwkoopse Plassen.
          •  Prachtige uitgezette routes.
          •   Ook te combineren met molenbezoek en restaurantarrangement.
          •  Ideaal voor families, verenigingen kinderfeestjes. (max. 80 personen)
          •  Ook barbecuen behoort tot de mogelijkheden.

         Jaap en Margreet Verduyn - Achtermiddenweg 3 - Tel.: 0172- 571165
         Voor meer info kunt u kijken op: www.boerderijdevooruitgang.nl

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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lossingsgericht. Met heel veel 
leden willen we bovenwettelijke 
stikstof (ammoniak) ‘verleasen’. 
Oftewel tijdelijk uitgeven aan 
de industrie, zodat zij ook een 
duurzaamheidsslag kunnen ma-
ken. Het probleem start met dat 
bij elke activiteit die we doen 
(leven, bouwen, poepen, noem 
het maar op), stikstof vrijkomt. 
Dus niet alleen de ammoniak die 
vooral uit de veehouderij (uit de 
koeienmest) komt is schadelijk 
maar daarnaast heb je NOx (stik-
stofoxides) die komen uit lucht-
vaart, scheepvaart, mobiliteit en 
industrie. Alles bij elkaar is dat 
een groot stikstofprobleem. Bij 
ons boeren is dat al jaren inzich-
telijk omdat de vergunningsruim-
te gekoppeld is aan de uitstoot. 
Door de uitstoot te verminderen 
kan er meer vergunningsruimte 
komen. Die vergunningsruimte 
willen we dan ‘verleasen’ aan 
bijvoorbeeld ‘Bouwend Neder-
land’ of het havenbedrijf. Met 
de opbrengst willen we de in-
novaties bekostigen. Zo maak 
je van het innoveren ook een 
verdienmodel en heb je aan alle 
kanten ‘winnaars’. Door op deze 
wijze te innoveren dragen we bij 
aan een oplossing voor dit pro-
bleem.

Hoe gaat dat in zijn werking?
We hebben hier een paar maan-
den terug een stikstofkraker la-
ten plaatsen. Hiervoor hebben 
we een betonnen bunker moe-
ten storten om de droge vezels 
uit de mest op te slaan en het 
nodige hei en stortwerk moeten 
doen. De stikstofkraker is een 
technisch geavanceerd apparaat 
die alle ‘ammoniakale’ (schade-
lijke) stikstof uit de mest haalt. 
Daarmee maken wij een vloei-
bare meststof en die kunnen 
we weer over het land brengen. 
Deze meststof heeft dezelfde 
eigenschappen als kunstmest. 
Dus die maken we zelf en hoe-
ven we dan niet te kopen. Daar-
naast voorkom je op deze ma-
nier dat de schadelijke stikstof 
in de lucht komt en op kostbare 
natuurgebieden terecht komt. 
Als er teveel stikstof neerdaalt 
neemt namelijk de biodiversiteit 
af want planten die graag stik-
stof hebben, verdringen dan de 
andere planten die niet goed te-
gen teveel stikstof kunnen.

Hoe ben je er toe gekomen om 
een stikstofkraker te plaatsen?
Het komt voort uit onderzoek 
voor de coöperatie om systemen 
te bekijken die emissie reductie 
bewerkstelligen. Zo kwamen we 
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Uitvaartonderneming
Gea van der Hee
06 27 27 88 98
www.geavanderhee.nl

bij een overlijden bén ik er voor u

Dorpsstraat 7
2445 AJ Aarlanderveen
Tel.: (0172) – 575355

Werkplaats:

Transportweg 11
2421 LT Nieuwkoop

di
wo 09:00 - 17:30 uur

09:00 - 14:30 uur

vrij 09:00 - 21:00 uur
do 09:00 - 12:00 uur

za 08:00 - 13:00 uur

(maandag gesloten)

Dorpsstraat 119
2445 AL  Aarlanderveen

Tel.: 0172- 57 9475

Kom even langs,
of bel voor een afspraak!
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in contact met JOZ (leverancier 
van de kraker) en zijn we tot 
plaatsing gekomen. Ik ben de 3e 
boer in Nederland die hier mee 
werkt. De techniek is nog vrij 
nieuw en het is een behoorlijke 
investering (zeg maar een huis), 
maar de bedoeling is dat het 
zich in 6 a 7 jaar terugverdient. 
We hebben hier 120 melkkoeien 
en 2 melkrobots. Op deze mo-
derne wijze hopen we ook voor 
de volgende generaties het boe-
ren aantrekkelijk en duurzaam te 
maken.

Wat is een duurzame boer?
Duurzaamheid is een container-
begrip geworden, maar in mijn 

ogen gaat het om hoe je met 
de natuur omgaat. Doe je dat 
op een verantwoorde manier 
of niet. Daarbij kan het net zo 
duurzaam zijn als je een koe van 
eigen gras laat eten of dat die de 
reststoffen van andere produc-
ten op eet. Voor ons is het be-
langrijk dat het boeren leuk blijft 
en we maximaal onafhankelijk 
zijn. Voor ons gaat het er om dat 
we zoveel mogelijk met de die-
ren bezig ben en zo min mogelijk 
met het land. Voorheen moest 
er veel mest worden afgevoerd. 
Door het plaatsen van de kraker 
hebben we minder mestafvoer 
en hoeven we geen kunstmest 
meer te kopen. We voeren kring-
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GRONDVERZET 
EN LOONWERK

Ook voor machineverhuur 
zonder bediening
Kijk op hka-nieuwkoop.nl 
voor meer informatie

OF BEL (0172) 571152

VOOR AL UW
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loopvoer, zoals stoomschillen 
(uit de aardappel verwerkende 
industrie) en palmpitschilvers. 

Hoe zijn alle ontwikkelingen 
voor de koe? Proeft die het ver-
schil met vers gras? En is die lie-
ver binnen of buiten? Maakt het 
uit of die door een mens of ro-
bot wordt gemolken?
Belangrijk is dat voer vers en 
smakelijk is want als ze minder 
eten, geven ze minder melk. 
Daardoor zorgt een boer als 
vanzelf goed voor zijn koeien. 
Hoewel er niets mooier is dan 
een koe in de wei, geldt bij mij 
dat het beter is om ze binnen te 
houden. Daarbij moet ik wel de 
collega boeren bedanken die ze 
wel buiten hebben, want daar 
worden mensen blij van en daar 
houden we het Nederlandse tra-
ditionele plaatje mee in stand. 
Maar het past beter bij mij om 
ze binnen te houden en volgens 
mij ook bij de meeste koeien. Die 
zijn naar mijn idee liever binnen, 
als ze maar genoeg ruimte heb-
ben. Ze houden niet van regen 
en ook niet van te warm weer of 
te veel wind. Hier hebben ze een 
hele grote ruimte waar ze volop 
kunnen rondlopen. 

Wij zijn begonnen met 3x daags 

melken omdat dit overeenkomt 
met de gemiddelde behoefte 
van een koe, maar dat was met 
buiten lopen niet handig dus zijn 
we overgegaan op een andere 
stal. Toen de robots kwamen 
hadden we geen behoefte meer 
dat te veranderen. Nu kunnen 
de koeien zelf bepalen wanneer 
en hoe vaak ze gemolken wil-
len worden. De ene koe komt 
maar 2 keer op een dag, de an-
der meerdere keren (ook omdat 
ze dan eten krijgen). Het gemid-
delde is 3,1 keer. Groot voordeel 
van de robots is dat het niet al-
leen voor de boeren, maar ook 
voor de koeien veel rustiger is 
omdat ze hun eigen tempo kun-
nen volgen en niet meer 2x per 
dag naar de melkstal te hoeven 
worden gestuurd. Ze kunnen 
dus meer hun eigen gang gaan. 
Daarnaast wordt alles van de 
koe (gezondheid, melkhoeveel-
heid, hoeveel die eet etc.) via de 
robot bijgehouden. Ik dacht al-
tijd kort tevoren te weten wan-
neer een koe ziek zou worden, 
want je ziet ze elke dag een paar 
keer van dichtbij. Maar de robot 
heeft het echt nog eerder in de 
gaten. Dit komt het welzijn van 
de koeien ook ten goede. Voor 
mij is het belangrijk dat het goed 
met de beesten gaat en dat ik zo 
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Verhuur van hydrolische kranen,
grondkiepers en -dumpers, minigravers,

vervoer met eigen vrachtwagens en diep-
laders, slootreiniging

Hogedijk 8a
2445 BC Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 1327
Mob.: 06 - 54 267 761

AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF

min mogelijk afhankelijk van bij-
voorbeeld het weer ben. Op de 
huidige wijze van werken kan ik 
zoveel mogelijk met de dieren 
en innovatie (de scheikundige 
kant) van het bedrijf bezig zijn 
en zo min mogelijk met het land/ 
de machines. 

De boeren staan momenteel 
volop in de belangstelling. Hoe 
kijk jij aan tegen de landelijke 
protesten?
Ik kan de frustratie en emotie 
begrijpen, maar om onze hulp-
verleners (waaronder ook de 
politie valt) aan te vallen en mi-
nisters thuis opzoeken, vind ik 
echt niet kunnen. Ik snap dat het 
als je stallen worden binnenge-
vallen door de zogenaamde ‘die-
renliefhebbers’ en je niet wordt 
gehoord door politiek en de po-
litie je niet komt helpen, je van je 
af gaat bijten. Zelf doe ik dat het 
liefst verbaal en ben ik meer van 
de weg van de redelijkheid en sa-

men in gesprek blijven en zo tot 
oplossingen komen. Uiteindelijk 
zullen we er in dit kleine landje 
toch samen uit moeten komen. 
Als je ziet hoe innovatief de Ne-
derlandse agrarische sector is en 
hoe ver we daar (ook noodge-
dwongen door de beperkte hoe-
veelheid ruimte) in vooruitlopen 
ten opzichte van andere landen, 
mogen we echt trots zijn.

Aan wie geef je het stokje door 
en met welke vraag?
Aan Nicole van der Post. We 
doen al tijdenlang heel fijn zaken 
met loonbedrijf ‘Van der Post’. 
Jeroen heeft inmiddels het be-
drijf helemaal overgenomen en 
Nicole is ook in het bedrijf geko-
men en ik ben benieuwd hoe ze 
dat vindt en hoe het voor haar is 
om in Aarlanderveen te wonen.
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Ingezonden berichten

Gezocht
Hulp in de huishouding, 2 uur per week
Zuideinde Aarlanderveen
Interesse? 06 57 60 91 48

Iris Barker

Wie heeft er interesse in een Summa encyclopedie en woordenboek 
in kleur, 22 delig plus 2 supplementen. Uitgegeven in 1973. Zo goed als 
nieuw. Kost niets maar wel van de zolder halen.

J. v. Egmond
Noordeinde 85
0172-572997
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 Belangrijke gegevens

Kors Kroon  M. Boogaardhof 2 06-10733138
    kors.kroon@ziggo.nl 
Hans Verhage  vd Leeplein 3 0172-573335
    hansenmarina@casema.nl 
Ben van der Post  Noordeinde 60 06-51213484 0172-578995
    joke.post@planet.nl  
Paul Oosterman  Noordeinde 37A 06-10139219
    pauloosterman@ziggo.nl 
John de Pater  Zuideinde 28 06-23533925 0172-574948
    hjdepater@hetnet.nl
Frank Luyben  Nieuwkoopseweg 9 06-47143338 0172-571553 
    luijben@hetnet.nl

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent: Anthony Coli,  Kimberly Smeele en 
 Daniëlla van de Velden   0900- 88 44
	 :	E-mail via het contactformulier op Politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172
   Huisarts, Dr. Ferdinand Oppenhuizen 0172-571308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  088-4274700
  Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen  088-9004567
:	info@tomindebuurt.nl 

 AED, code 333
Caravanstalling De Blijde Wereld Noordeinde 11C
Loon- en Verhuurbedrijf 
L.L. van der Post & Zn. BV Noordeinde 71
Gereformeerde Kerk  zijde Dr. van der Windhof
Lex Verdonk  Kerkvaartsweg 57
Familie de Pater Zuideinde 28

 De coördinatoren
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Colofon

Bankrekening:
NL27RABO0101395221 t.n.v. Belangenvereniging Aarlanderveen
www.bvaarlanderveen.nl

E-mail - bestuur
bestuur@bvaarlanderveen.nl
wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl
Email - Redactie
redactie@bvaarlanderveen.nl

Postadres:
Secretariaat B.V.A. /
Redactie De Belangenaar
Dorpsstraat 53A,
2445 AK Aarlanderveen 

De bestuursvergaderingen van de Belangenvereniging zijn altijd openbaar. 
Wij vragen echter wel of u uw bezoek vooraf wilt melden bij het bestuur.

Kopij - Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst. De redactie be-
houdt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en/of aan te 
passen en eventueel te weigeren. De Belangenvereniging Aarlanderveen en 
de redactie zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvol-
ledigheden van de informatie in de Belangenaar.

De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen 
en wordt 11 keer per jaar thuis bezorgd bij elk lid van de Vereniging. Het lid-
maatschap, inclusief stemrecht,  kost 3 euro per persoon (boven de 18 jaar) 
per jaar. U kunt lid worden door het lidmaatschap formulier aan te vragen 
per e-mail bij penningmeester@bvaarlanderveen.nl 
Wij stellen het op prijs als we gebruik kunnen maken van een jaarlijkse au-
tomatische incasso van uw bankrekening.

BESTUUR 
Björn van den Bosch  Voorzitter, Noordeinde 79a - 0641918355
Kees Vedder  Secretaris, Dorpsstraat 55 - 0654637078
Maries Koole  Penningmeester, Dorpsstraat 25d - 0624789002
B. Zonneveld  Research en speciale projecten, 0610893839
- vacature -  IT, Wijkbeheer, 
- vacature -  Woonbeleid,
Hanny Broere  Contact persoon redactie, Hogedijk 12 - 0652653942

REDACTIE
Shirley Jasper-Veenswijk  Redactielid, Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Kristel van de Pol  Redactielid, Zuideinde 2 - 0653224314
Patricia De Sain - Innemee Redactielid, Hogedijk 4a - 0630135423
Bastiaan van Gils   Opmaak, Pieter Pasmahof 3 - 0650126210
Dick de Graaf  Distributie, Kerkvaartsweg 33 - 571282




