
Verslag jaarbijeenkomst ledencommissie Natuurmonumenten Zuid-Holland 
 
Op een zonnige, maar frisse 11 mei kwamen in totaal 99 mensen naar Hoeve 
Biesland voor de jaarvergadering en -excursie van de Zuid-Hollandse 
ledencommissie. 

 

 
 
 

Na een heerlijke koffie met zoetigheden werd in de Ossenschuur afgetrapt met de 
presentatie van het jaarverslag/jaarplan door voorzitter Susan Dogterom. Daarbij 
werd ook afscheid genomen van een tweetal ledencommissieleden, te weten Hennie 
van der Vaart en Charlotte Bos. Hennie - die samen met z’n vrouw van het pensioen 
gaat genieten maar nog wel actief blijft als NM-vrijwilliger – kreeg bijzondere lof 
toegezwaaid. Zo had hij ook deze keer weer een grote rol gespeeld bij de 
organisatie van de jaarbijeenkomst. Charlotte neemt afscheid omdat de rol in de 
ledencommissie niet meer te combineren viel met haar gemeenteraadlidmaatschap. 
De voorzitter meldde dat de ledencommissie druk doende is met het werven van 
twee nieuwe leden. 

 
Vervolgens spraken vier inleiders op het thema natuur-inclusieve landbouw: 
- Bas Volkers vanuit het ministerie van Landbouw; 
- Teo Wams vanuit de organisatie van Natuurmonumenten; 
- Maaike Wermer vanuit Natuurmonumenten over Midden-Delfland; 
- Boer Jan Duijndam over zijn drijfveren op zijn “kringloopboerderij” Hoeve 

Biesland. 
En passant werd nog aandacht gevraagd voor een mooi initiatief van De 
Herenboeren Rotterdam: een coöperatie van 200 gezinnen die straks een 
kleinschalig, gemengd bedrijf laat exploiteren door een boer die bij hen in dienst is 
en voedsel voor hen produceert. Bij de exploitatie zal ook worden samengewerkt 
met Natuurmonumenten. 

 
 
 



 
 
De lunch in de koeienstal was prima geregeld door de cateraar. Ook bij de keuze 
voor die cateraar – die werkt met mensen met een verstandelijke beperking - liet 
boer Jan zien dat hij maatschappelijk verantwoord onderneemt.  
Ter plekke werd de indeling in de drie groepen voor de excursies bekend gemaakt.  
Iedereen was vol lof over Hoeve Biesland en de drijfveren van boer Jan Duijndam. 
Hij trok duidelijk het grootste publiek. De schaapherder maakte het verhaal 
compleet. De weidevogelexcursie ten slotte was interessant, maar er werden die dag 
helaas niet veel vogels gezien. 
 

 


