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Topprestaties ‘Boeren van nu’ in Hoeksche Waard
Door Willy Spaan
Als ergens te zien is hoe de wereld om ons heen in rap tempo is veranderd, dan is dat in de
tentoonstelling Vak Werk toen en nu van Museum Hoeksche Waard in Heinenoord. De
ontwikkeling van handwerk tot ‘hightech’ wordt getoond rond vijf thema’s: Waterbeheer,
Landbouw, Houtbewerking, Kraamzorg en Fotografie.
Vandaag de focus op de Hoeksche Waardse akkerbouw. Eeuwenlang werd de vruchtbare
zeeklei bewerkt met behulp van talrijke mensenhanden en paardenkracht. Iedere Hoeksche
Waarder leefde direct of indirect van en met de landbouw. Door de mechanisatie in de
tweede helft van de 20ste eeuw is dat revolutionair veranderd. Hoewel de landbouw nog
steeds de drager is van ons landschap en de voeder van de bevolking, is zij op afstand van de
inwoners komen te staan. Wie herkent nog de gewassen die om ons heen groeien? In zes
kweekbakken op het erf van museumboerderij Oost-Leeuwenstein kunt u deze zomer van
dichtbij 24 verschillende gewassen zien groeien.
Aan de modernste wetenschap en technologie dankt de Hoeksche Waardse boer
tegenwoordig een efficiënte bedrijfsvoering met maximale oogstopbrengsten, zowel in
kwaliteit als kwantiteit. Computergestuurde machines en trekkers met GPS zorgen voor
precisie-akkerbouw. Met behulp van drones, EC-bodemscans en satellietbeelden worden
tegenwoordig de bodemstructuur en de mestbehoefte op de vierkante meter nauwkeurig
gemeten. Daarbij wordt gestreefd naar duurzaamheid en het minimaliseren van schadelijke
uitstoot. Agrarisch natuurbeheer zorgt ervoor dat akkerranden worden voorzien van
gemengde grassen en veldbloemen. De agrarische ondernemers in de Hoeksche Waard zijn zo
vooruitstrevend en innovatief dat ze zelfs internationaal opvallen. Bezoekers van de expositie
zullen dan ook versteld staan van de spectaculaire verschillen tussen vroeger en nu.
In de lezing ‘Boeren van Nu’ op 11 mei vertellen Leon Noordam van Novifarm, Peter Lerink
van HWodKa en Henk Scheele van onder meer de Hoeksche Chips, hoe de akkerbouwers in de
Hoeksche Waard koplopers in agrarisch Nederland zijn geworden. Na de lezing volgt een
rondleiding door de tentoonstelling. Op Hemelvaartsdag 25 mei doet Museum Hoeksche
Waard weer mee aan ‘Tour langs de Boer’ door Oost-Leeuwenstein open te stellen. Met gratis
rondleidingen, educatieve activiteiten en spelen voor kinderen. Meer informatie en kaarten
bestellen via www.museumhw.nl.

