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Weer lessen in
kinderboerderij
Schoolgidsen van de Stichting Na-
tuur en Landschap Zwijndrechtse
waard verzorgen vanaf komend
schooljaar weer lessen met dieren
in de kinderboerderij Kiboehoeve
in Zwijndrecht. Tot enkele jaren
geleden was dat heel gewoon,
maar de toenmalige wethouder
Arie Dost vond dat milieu-educatie
het gemeentelijk beleid veel meer
moest ondersteunen. Daarop be-
sloot de stichting het beheer van
de kinderboerderij neer te leggen.
De huidige wethouder Henk
Mirck, zelf ook schoolgids, denkt
heel anders dan zijn voorganger:
,,Ik heb het altijd zonde gevonden
dat er op de Kiboehoeve mogelijk-
heden lagen, die niet benut wer-
den. Sinds ik wethouder ben, heb
ik me er voor ingezet om de par-
tijen bij elkaar te brengen. Dat is
nu gelukt.’’ Scholen kunnen zich al
aanmelden voor de lessen van ko-
mend schooljaar. Mirck zal zelf
ook lessen geven. Het beheer van
de kinderboerderij blijft in handen
van Drechtwerk. KOSTER003

DORDRECHT

Reünie Mulo Krispijn
voor jaargang 1960-’61
Een groep leerlingen die in 1960
en ’61 examen deden op Mulo
Krispijn in Dordrecht heeft voor
die ‘jaargangen’ een reünie georga-
niseerd. Zaterdag 2 april komen de
oud-klasgenoten bij elkaar in de
Hans Petrischool, tegenover hun
oude mulo. De reünie duurt van
15.00 tot 20.00 uur. Voor meer in-
formatie: www.reuniemulokris-
pijn.nl.OKKERS000

’s Middags kun je ook rivierkreeften
vangen, maar André Blokland (47)
en zijn kompaan Bas den Breejen
(70) legen hun fuiken bij Boven-
Hardinxveld liever vroeg in de och-
tend. Op een mistige februarimor-
gen als deze zie je namelijk de die-
renwereld ontwaken. Hazen schie-
ten voorbij, eendenpaartjes maken
zich op voor het broedseizoen en
ganzen vliegen over in V-formatie.
Alleen over water zijn de fuiken

van Visserij Blokland bereikbaar.
Om half acht gaan de mannen aan
boord van een schouw. Blokland
boomt de boot naar een uithoek
van het griendengebied. Twee keer
werpen ze zich op de bodem, om
roestige, met mos begroeide brug-
gen te kunnen passeren.
Van november tot maart maken

ze deze tocht elke twee weken. Als
ze geluk hebben, keren ze met een
driekwart volle ton levende rivier-
kreeften terug. Vandaag is de
vangst matig. ,,Dit is het derde jaar
dat ik in deze polder vang. Dat
merk ik aan de opbrengst. Ik heb
het idee dat de populatie nu aardig
onder controle is.”

Blokland vangt gestreepte Ameri-
kaanse rivierkreeften, gek genoeg
een ‘typisch Alblasserwaardse
soort’. Vermoedelijk zijn de beesten
ontsnapt uit een aquarium of vijver
in de buurt. ,,Het zijn moerasdieren,
ze voelen zich hier ontzettend
thuis,” aldus de visser.
Bij gebrek aan natuurlijke vijan-

den konden ze zich tot drie jaar ge-
leden ongestoord voortplanten. In
de polders tussen Schelluinen en
Hardinxveld-Giessendam leven er
miljoenen, schat Blokland. Ze vre-
ten planten en dieren weg, en gra-
ven gangenstelsels die oevers en dij-
ken instabiel maken. Blokland wil
de populatie in de hand houden.
,,Natuurlijk wil ik ook een han-

deltje opzetten. Maar in deze fase
van mijn onderneming moet ik niet
op geld letten. Ik doe het vooral
omdat helemaal mesjogge ben van
dit werk.” Knecht Den Breejen
wordt ‘betaald’ met de bijvangst
van vandaag: twee dikke palingen.
Vissen en kikkers die per abuis in
de kreeftenfuik zijn beland, gooien
de twee trouw terug de sloot in.
Met zijn blote handen schudt Den

Breejen de met stokken vastgezette,
modderige netten leeg in de ton.
Stok uit het water, touw lospeute-
ren, net leegmaken, dichtbinden en
de stok met kracht weer op zijn
plaats duwen. Hij mag dan 70 zijn,
door de Schotse Highland Games
waaraan hij graag meedoet is hij
topfit. Halverwege, zo rond half
tien, is er tijd voor koffie en een bo-
terham met kaas onder een laag-
hangende treurwilg. Een fles
whisky komt te voorschijn. ‘Een
doppie doen’, noemen de vissers
dat: ze drinken allebei een flessen-
dop vol.
De kreeften krioelen ondertussen

over elkaar. Dat blijven ze doen tot
ze in de pan verdwijnen. Schaaldie-
ren moeten vers zijn, verduidelijkt
Blokland. Ja, ze gaan vaak levend in
een pan met kokend water. ,,Dan is
het in één klap over. En nee, ze gil-
len niet. Dat is echt een fabel.”

HARDINXVELD • Polders
in de Alblasserwaard
brengen een bijzonder
streekproduct voort:
rivierkreeften. Visser
André Blokland vangt ze
in alle vroegte en
verkoopt ze aan
restaurants in de regio.

KARLIJN VAN HOUWELINGEN

Visserij Blokland beperkt schade aan oevers en dijken
Polderkreeft op de kaart

Als de ton voor driekwart vol is, is de vangst goed. Deze ochtend halen Blokland en Den Breejen dat niet.
FOTO VICTOR VAN BREUKELEN

‘Een doppie doen’: halverwege nemen de vissers een borrel. FOTO AD

Ik doe het vooral
omdat ik helemaal
mesjogge ben
van dit werk.
André Blokland

Drie restaurants in de regio ser-
veren de kreeft – zo’n vijftien
centimeter groot – die Blokland
in de polders vangt: De Koperen
Snor in Hardinxveld-Giessen-
dam, Merwezicht in Gorinchem
en Asian Delight in Giessen-
burg. De visser wil nog meer
schaaldieren afzetten. Koks aar-
zelen vaak, merkt hij: ,,Kreeft

kennen we hier niet. Onbekend
maakt onbemind. Er is maar
een klein groepje dat durft. Ter-
wijl mijn dieren perfect van
kwaliteit zijn. In de supermarkt
koop je alleen de staartjes, uit
China. Smakeloze conserve-
ringshap. Het heerlijke aroma,
dat zit in de rest van de kreeft.”
www.fuiken.nl

Drie restaurantsmet lef

SLIEDRECHT

Ontmoetingsdis
bij Rode Kruis
Het Rode Kruis organiseert voor 18
maart een ontmoetingsmaaltijd in
Sliedrecht voor iedereen die nieuwe
mensen wil leren kennen en onder-
tussen gezellig wil eten.
Aan de ontmoetingsdis in het

Rode Kruisgebouw aan de Jacob
Catsstraat 2 in Sliedrecht is plek
voor 26 personen. De organisatie
serveert de maaltijd tegen kostprijs:
5,50 euro. Aanmelden kan voor 16
maart via 06-2263 1144.

DORDRECHT • De provincie heeft
niet de indruk dat er strafbare fei-
ten zijn gepleegd op de DerdeMer-
wedehaven in Dordrecht, ook al is
het merendeel van het onverpakte
asbest onder andere ‘Euralcodes’
gestort dan voor asbest gelden.
,,Die Euralcodes zijn in Nederland
niet zo duidelijk,” zegt directeur
omgevingsdiensten Huub Gou-
mans. Opmerkelijk is wel dat vol-
gens het nieuwe onderzoek in het
jaar 2007 geen 19 ton onverpakt as-
besthoudend afval is gestort, zoals
de provincie in oktober 2010

meldde, maar 48.000 ton. Het ging
in dat jaar om ruim 44.000 ton met
asbest vervuilde grond afkomstig
van een bodemsanering.
2007 was het jaar waarin de sane-

ring van de zwaar vervuilde Zelling-
wijk in Gouderak van start ging. De
provincie en de aannemer wilden
dat de vervuilde grond op de dicht-
bijgelegen Derde Merwedehaven in
Dordrecht gestort zou worden. Slie-
drecht was hierop tegen en de ge-
meente Dordrecht verbood het. Uit-
eindelijk ging het gif naar stort-
plaats Nauerna.

,,Het lijkt er nu op dat de ver-
vuilde grond uit de Zellingwijk voor
een groot deel wellicht toch naar
Dordrecht is gekomen,” zegt Leo
van Andel van de werkgroep. Ook
wethouder Sleeking wil uitgezocht
zien waar de partij grond in 2007
vandaan kwam. Volgens directeur
Goumans is er geen gifgrond uit de
Zellingwijk naar Dordrecht geko-
men.
,,Helemaal niets. Alles is naar

Nauerna gegaan,” stelt hij. Waar de
partij gifgrond dan wel vandaan
kwam, kon hij gisteren niet zeggen.

Vraagtekens bij herkomst vervuilde grond

“Ik sta altijd
open voor
nieuwe
technieken!”
Erik van Loo
Chef-kok restaurant Parkheuvel, Rotterdam

Vertrouwd in uw keuken. Dat is de
ambitie van Aswa Keukens. Onze
kennis over keukens verwerken wij,
samen met de expertise van gerenom-
meerde chef-koks, tot een perfect en
ook functioneel keukendesign.

Graag verwelkomen wij u in onze
showroom. Of bezoek onze website:
WWW.KEUKENLOGISTIEK.NL
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