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door Mirjam Noorduijn
WERKENDAM – Papaja’s, mango’s,
kiwi’s: eind vorige eeuw werd Ne-
derland overspoeld met onbeken-
de exotische fruitsoorten uit tropi-
sche en subtropische streken, on-
der het motto ‘wat van ver komt is
lekker’. Maar, vertelt fruitteler
Peter Oostveen (47) uit Werken-
dam, „de laatste jaren is sprake
van een algehele omwenteling. De
vraag naar eerlijke, milieuvriende-
lijke streekproducten is enorm toe-
genomen. De consument heeft
oog gekregen voor duurzaamheid
en kwaliteit en kiest voor de fruit-
kweker om de hoek. Voor vers van
het land, direct naar de klant.”
Deze ‘fruitkweker om de hoek’ is
gevestigd aan de Schans en is een
van de drie zelfstandig opererende
bedrijven van Fruitbedrijf Oost-
veen, een familiebedrijf waarvan
de oorsprong in het vroegere Jut-
phaas bij Utrecht ligt. Dankzij de
samenwerking met broer Simon,
eigenaar van een fruitbedrijf in
Maurik, en broer Robert, fruitteler
in Nieuwendijk, kan Peter groot
zijn in kleinschaligheid.
Peter: „We zijn verantwoordelijk
voor ons eigen bedrijf. Maar moe-
ten er dure machines worden aan-
geschaft, dan hoeven we dat niet
ieder individueel te doen. En in
drukke tijden kunnen we perso-
neel uitwisselen en elkaar helpen.
Zo kunnen we efficiënt werken
zonder in te boeten op kwaliteit
en smaak, zonder dat we noodge-
dwongen moeten kiezen voor
bulk: fruit dat makkelijk en dus
voor een lage kostprijs is te telen,
maar vaak minder smaakvol is.”
Het slimme concept betekent niet

dat alles zomaar vanzelf groeit en
bloeit. „Het snoeien van de diver-
se soorten op smaak geselecteerde
appel, peren -en kersenbomen is
arbeidsintensief en vergt grote pre-
cisie”, aldus Peter, die de Fruitteelt-
school in Tiel heeft gevolgd. „Iede-
re boom wordt van wortel tot
kruin nagekeken. Palen worden ge-
slagen. Draden worden gespannen
om de bomen omhoog te gelei-
den. En nieuwe aanplant moet
oude vervangen. Eigenlijk zijn we
voortdurend bezig optimale condi-
ties te creëren voor de perfecte ap-
pel voor het komend jaar.”
„Dat is niet makkelijk. Behalve de
ingewikkelde wetgeving wat be-
treft gewasbescherming - wij com-
bineren geïntegreerde bestrijding

met insectspecifieke chemische -
blijf je altijd afhankelijk van de gril-
len van de markt en vooral de na-
tuur. Nu, zo rond de bloei, is de
spannendste tijd. Gaat het vrie-
zen? Moeten we beregenen? Zo ja,
wanneer? Soms geeft dat slapeloze
nachten, het weerbericht op tele-
tekst nauwlettend volgend.”
Maar die slapeloze nachten wer-
pen wel, letterlijk, hun vruchten
af. Sinds kort heeft Peter het kwe-
kersrecht verkregen voor het telen
van de Elshard, een roodblozende,
frisse toevalstreffer die de lange
goedkeuringsprocedure als nieuwe
appel heeft doorstaan en nu van-
uit De Fruitschuur - de fruitwin-
kel aan huis - verkocht wordt. En
in juni gaat Peters jongensdroom
in vervulling: dan wacht de eerste
oogst van de nieuwe kersenboom-
gaard aan de Zandsteeg.

HEUSDEN EN ALTENA – Als het op
vrijgevigheid aankomt, steken de
mini-dorpjes Uitwijk en Waard-
huizen er in het Land van Heus-
den en Altena met kop en schou-
ders bovenuit. Per inwoner haalde
de Hartstichting er in april € o,92
op, en dat is €0,27 meer dan in Ba-
byloniënbroek en Nieuwendijk.
Gemiddeld ging er per persoon
€0,52 in de bus. Onderaan de lijst
staan Hank en, toch wel wat ver-
rassend, Werkendam, met € 0,34
per inwoner.
Als je de donatie per huishouden
als maatstaf neemt, is de voor-
sprong van Uitwijk en Waardhui-
zen helemaal indrukwekkend. Per
woning ging er meer dan drie eu-
ro in de bus. Geen enkel ander
dorp in de regio kan tippen aan
dat bedrag: nummer twee is op-
nieuw Babyloniënbroek met €1,83.
De €0,88 van Hank is ook hier het
dieptepunt. Het gemiddelde is €
1,40.
Enige voorzichtigheid is overigens
geboden met het trekken van al te
harde conclusies uit deze reken-
som. Zo is natuurlijk niet iedere
collectant even fanatiek als het
gaat om het nalopen van de men-
sen die bij de eerste keer niet thuis
waren. Ook is het mogelijk dat in
grotere plaatsen niet voor iedere
wijk een collectant beschikbaar
was.
De collecte voor de Hartstichting
vond plaats tussen 12 en 18 april,
de Hartweek. In het Land van
Heusden en Altena werd in totaal
€24.634 opgehaald. In absolute zin
was het wel Werkendam dat het
meeste ophaalde: €3.806.

WOUDRICHEM – De derde ‘Teer, lijn-
olie en ouwe-klare-race’ start van-
daag om 8.30 uur, met het vertrek
van de zalmschouwen uit Werken-
dam. Rond 9.30 uur arriveert de
vloot in Boven-Hardinxveld bij
het voetveer Hardinxveld-Werken-
dam. Daar nemen burgemeester
en wethouders van Hardinxveld
de vlootschouw af.
De schippers kunnen er de ‘Verlo-
ren zalm’ winnen, de prijs voor de
beste presentatie tijdens de vloot-
show. In Gorinchem wachten om
11.00 uur burgemeester Piet IJssels
en stadsdichter Ro van Doesburg
de vloot op. Verder zingt vissers-
koor Ongestaagd in de Lingehaven
en reikt Gorinchem de Zilveren

Bliek uit voor de meest authen-
tieke zalmschouw.
Na Gorinchem zeilt de vloot van
minimaal 25 zalmschouwen en
vier volgboten naar de oude stads-
haven in Woudrichem. Daar
klinkt om 13.30 uur het startschot.
De schippers rennen vanaf de beer
in de historische haven naar hun
zalmschouwen en zeilen over de
Afgedamde Maas naar de Andelse
sluis en terug. De finish is rond
16.00 uur. Vorig jaar won de 80-ja-
rige Jan Vos uit Veen de prijs, ‘On-
ze Lieve Vrouwe van het Vissersgil-
de’. Met nipt verschil versloeg hij
de WOU 22 met Chris Klomp,
Bram van Berchum, Rinus van
Bebberen en Leo voor den Dag.

E nige juichkreten zullen wel zijn geslaakt in huize De
Knegt in Woudrichem, toen enkele maanden geleden be-
kend werd dat hun plan was doorgedrongen tot de fina-

le van de Brabantse Dorpen Derby. De eerste 10.000 euro voor
de uitvoering van Meer dan een voetveer, tussen groot en grut
was daarmee in de knip; de kans op nog eens 50.000 euro
gloorde.
Het bereiken van de finale was een prestatie op zich. Want het
plan om bij het voetveer, net buiten de vesting Woerkum, een
water- en zandspeeltuin met bijzondere toestellen (geen wip-
kippen!!) met terras aan te leggen, was pas op het allerlaatste
moment tot stand gekomen en ingediend. Monique de Knegt
liet zich bij het maken van het plan leiden door nostalgische
gevoelens. Vroeger speelde ze met haar broertjes, moeder en
oma in ‘t Stokske in Moergestel. Zelf gaat ze er nu ook regelma-
tig met haar kinderen naartoe. En ze zou het fantastisch vin-
den als ze later als oma met haar kinderen en kleinkinderen

zo’n geweldig fijne plek in
Woudrichem zou hebben. „Zo’n
plek waar drie generaties samen-
komen gun je iedereen”, lichtte
ze pas haar drijfveer nog toe.
Oké, het plan moet nog wel ver-
der worden uitgewerkt, de hulp

van de gemeente is nodig, het bestemmingsplan moet gewij-
zigd, er moet riolering et cetera worden aangelegd; maar de
eerste slag leek geslagen. Nu de handen uit de mouwen!; en de
strijd aanbinden met de andere finalisten van de Derby.
Inmiddels zijn de juichkreten in huize De Knegt waarschijn-
lijk wel wat verstomd. Níet omdat Meer dan een voetveer zo
rond de vierde, vijfde plaats in de tussenstand van de internet-
stemming bungelt. Wél omdat de strijd tegen de andere finalis-
ten plaats heeft gemaakt voor strijd aan het thuisfront.
Een aantal Woerkummers wil namelijk niks weten van het
plan. Opmerkelijk genoeg worden ook zíj gedreven door nos-
talgische gevoelens. „Het hele plan zo de Maas inschuiven”,
vertrouwde een ‘echte Woerkummer’ mij recent nog onom-
wonden toe. „Boven ‘t Gat (zoals Woerkummers de plek bui-
ten de vesting noemen) moet Boven ‘t Gat blijven. Het is een
uniek stukje cultuur, dat herinnert aan het visserijverleden”,
betoogde iemand wat subtieler op de informatie-avond. „Als
je er stil zit, hoor ik er de voetstappen van mijn voorouders
nog”, klonk het zelfs bijna poëtisch uit de mond van een an-
der.
Het verzet (deels verenigd via de site www.bovenhetgat.ning.
com) laat er zelfs een heuse enquête op los. Met als centrale
vraag ‘Moeten we Boven ‘t Gat met rust laten?’
Hoe het af gaat lopen? De geschiedenis leert dat revoluties in
eigen land meestal geen gunstige uitwerking hebben op de
strijd aan het front. Dat doet het ergste vrezen voor het speel-
tuinplan.
Eén ding is in elk geval overduidelijk: ook voor de tégenstan-
ders is de plek net buiten de vesting Meer dan een voetveer.

door Dik de JoodeCOLUMN

� De Fruitschuur verkoopt streekeigen kersen, appels, peren, pruimen en
fruitsappen.

� De winkel is onderdeel van Fruitbedrijf Oostveen, Schans 5A Werkendam,
voorheen de boomgaard van tandarts Mijnlieff.

� De Fruitschuur heeft zich met zeventien andere boeren, fruittelers en tuin-
ders verenigd in de werkgroep Streekproducten Altena Biesbosch;
www.anv-altenabiesbosch.nl

� In de kersentijd staat iedere middag een kersenstalletje op de hoek van
de Zandsteeg/Dijkgraaf den Dekkerweg tussen Werkendam en Nieuwend-
ijk, naast de kersenboomgaard.

� Openingstijden: zaterdag van 8.00-16.00 uur; woensdag van 13.00 -17.30
uur.

Hard werkenKleine
dorpen
zijn het
gulst

Vandaag ‘race’ met
oude zalmschouwen

‘Meer dan een voet-
veer’ roept tegenstrij-
dige gevoelens op.

De Fruitschuur

WERKENDAM – And the winner is....
Mariëtte van der Ven! Opnieuw
mag de Nieuwendijkse kunstena-
res het relatiegeschenk van de ge-
meente Werkendam maken. De
vorige geschenken waren ook van
haar hand, maar die zijn bijna op.
Voor de nieuwe opdracht krijgt ze
tienduizend euro.
Klaas Rienks uit Dussen is lid van
de kunstcommissie die het ont-
werp uitkoos. „Het is een schaal
met daarop de vijf kernen, verbon-
den door een koord. Daaronder
staat het logo van de gemeente
Werkendam. Het ontwerp van
Van der Ven straalt nieuw elan uit,
dat misten we een beetje bij de an-
dere inzendingen.”

Peter Oostveen kiest als
fruitteler succesvol voor
smaak en kwaliteit.

Huishoudens in Uitwijk
en Waardhuizen geven
€3 aan de Hartstichting.

Van der Ven
maakt geschenk
Werkendam

Door samenwerking met zijn
broers kan Oostveen groot
zijn in kleinschaligheid.

Tijdens de Hartweek werd in het
Land van Heusden en Altena
bijna €25.000 opgehaald. Dat is
iets meer dan vijftig cent per in-
woner en €1,40 per huishouden.

Nostalgie botst
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NIEUWENDIJK – Hakken op old
school gabbermuziek, pogoën op
Metallica of lekker blij doen met
de Spice Girls: het kan vanavond
in Xinix bij de 90’s Party. Om
22.00 uur gaat de zaal open aan ‘t
Dijkje in Nieuwendijk.

HEUSDEN EN ALTENA – Een aantal
bijzondere kerkdiensten morgen.
In de feesttent van Rijswijk een
dienst met gospelkoor Sound of
Joy, aanvang 14.30 uur. In Werken-
dam is er om 15.00 uur een dienst
in de tent aan de Werkina, o.l.v.
Wim Bevelander. Om 18.00 uur is
er een jongerendienst in de Dorps-
kerk. Yadah zorgt voor muziek en
zang. Aanvang 18.00 uur. Ook om
18.00 uur, in de hervormde kerk in
Almkerk, een praisedienst.

door Mirjam Noorduijn
WERKENDAM – Ruim twintig jaar
geleden gaf Peter Oostveen het
startschot voor De Fruitschuur.
Als jonge fruitteler net neergestre-
ken in de oude boomgaard van
tandarts Mijnlieff, wilde hij zijn ge-
luk beproeven. Eerst zette hij een
advertentie in de krant en daarna
wat kistjes met appels op een hou-
ten plank op schragen, op een wil-
lekeurige zaterdagochtend.
De eerste klant was de overbuur-
man die met zijn kruiwagen een
vrachtje appels kwam kopen. Ver-
volgens volgden andere Werken-

dammers en nu komen klanten
uit de hele streek.
De Fruitschuur is inmiddels een
echte winkel, die wordt gerund
door Peters echtgenote Nicoline
(47). In de ruime schuur toont zij
enthousiast de kleurrijke, heerlijk
geurende streekeigen appels, pe-
ren, fruitsappen en honing uit de
boomgaard. Trots wijst ze op haar
voorraad Giesser Wildeman: „Ver-
moedelijk het laatste restje in Ne-
derland.”
Behalve Fruitschuurbeheerder is
Nicoline ook een van de coördina-
toren van de Werkgroep Streekpro-
ducten Altena Biesbosch. De werk-
groep is op initiatief van De Zuide-
lijke Land -en Tuinbouworganisa-
tie (ZLTO) in 2007 opgericht, me-
de dankzij bestuurlijke en finan-

ciële steun van de Agrarische Na-
tuurvereniging Altena Biesbosch
en Rabobank Altena.
Zeventien boeren, fruittelers en
tuinders werken samen om hun
ambachtelijk bereide producten

onder de aandacht van het publiek
te brengen.
Waaruit de samenwerking be-
staat? „We hebben een eigen vlag,
te herkennen aan het logo smaak-
vol uit eigen streek”, vertelt Nicoli-
ne.
„Twee keer per jaar voeren we

overleg en regelmatig organiseren
we excursies bij elkaar. Zo komen
we steeds op nieuwe ideeën. En
natuurlijk verkopen we ook elk-
aars producten.”
De werkgroep merkt dat sinds de
oprichting steeds meer mensen
streekproducten kopen. „En niet al-
leen particulieren. Ook bedrijven
nemen vers fruit van ons af. Zo is
bij de gemeente Werkendam de si-
naasappelsap vervangen door on-
ze appelsap en de bitterbal door
kaasblokjes van De Lange Hoeve
uit Genderen.”
Nicoline’s eigen favoriete product?
Ze lacht: „Appelsap van De Fruit-
schuur, gemaakt van de Tentation,
door een sapbedrijf in Breukelen.
Die is onovertroffen. Zo puur. En
een geur die je bedwelmt.”

HEUSDEN EN ALTENA – Running
painter Henk van Noorloos uit
Andel loopt vandaag mee tij-
dens de eerste Marathon van Al-
tena.
De bedoeling is dat Van Noor-
loos elke kilometer, al lopend,
een schilderij maakt over zijn ge-
voelens op dat moment. Tijdens
het lopen heeft hij in z’n linker-
hand een schilderlijstje, voor-
zien van een GPS-ontvanger en
een stapeltje papier. In de rech-
terhand een potlood en een foto-
toestel.
Dat moet al met al resulteren in
42,2 beschreven werkjes, die
voor tien euro per stuk worden
verkocht. De opbrengst is voor
een scholingsproject van de
stichting Edukans in Malawi.

Vier bijzondere
diensten in de regio

‘Streekproducten zitten in de lift’

werpt nieuwe vruchten af

Jeugdsentiment uit
jaren negentig in Xinix

Running painter in
Marathon van Altena

Peter en Nicoline Oostveen in De Fruitschuur aan de Schans in Werkendam.  foto Ad van Hasselt
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‘Werkendam heeft de
sinaasappelsap vervangen
door onze appelsap’

Lezersprijsvraag
’De    Makelaar’

?Welk pand in 
Den Bosch

is dit?

Gebruik voor de oplossing "De NVM makelaar" van 2 mei
De winnaar wordt bekend gemaakt in "De NVM makelaar" van 6 juni
Stuur uw oplossing voor 7 mei, met naam adres en tel.nr. naar: 
Redactie ’De Makelaar’, Postbus 235 
5201 HB ’s-Hertogenbosch 
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Nu verbouwingsvoordeel

DESIGN 09
TURNHOUT

Samenwerking boeren,
fruittelers en tuinders
blijkt gouden greep.
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DUSSEN – Eerder deze week leek
Dussen Boys tegen SC Elshout een
overwinning met twee doelpun-
ten verschil nodig te hebben om
de nacompetitie te bereiken. Na
het uitspelen van het eerder ge-
staakte duel tussen Be Ready en
FC Drunen, dat in 2-2 eindigde, is
de situatie gewijzigd. Dussense
Boys is zondag vervangend perio-
dekampioen als kampioen FC En-
gelen wint van The White Boys en
Dussense Boys in eigen huis mini-
maal gelijkspeelt tegen SC Elshout.
Overigens doet de tuchtcommissie
van de KNVB pas volgende week
uitspraak naar aanleiding van het
eerder gestaakte duel tussen Be
Ready en FC Drunen.brabantsdagblad.nl/crisis

●  Vragen en antwoorden  ●  Adviezen 
voor kabinet  ●  Miljoenenplan crisis

Brabants Dagblad

Grote kans op
nacompetitie
Dussense Boys


