
Interessante ledenbijeenkomst van de ledencommissie Zuid-Holland over 

natuurinclusieve landbouw  

Op 23 november hield de ledencommissie Zuid-Holland een kleinschalige bijeenkomst in de 

vergaderboerderij Ackerdijk. Nu het vooral ging om natuurinclusief boeren in de omgeving Midden - 

Delfland en het benadrukken van de kortste weg van producenten naar consumenten in deze regio, 

waren juist leden uit deze regio hiervoor uitgenodigd. Kennelijk was er veel belangstelling voor, want 

de inschrijving kon al na een paar uur gesloten worden. Bekeken wordt of een dergelijke bijeenkomst 

in 2020 ook in andere regio’s kan worden georganiseerd.  

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst bestond uit 4 korte inleidingen. Het spits werd afgebeten 

door Maurice Kruk, stadsboswachter Noordrand Rotterdam van Natuurmonumenten. Hij ging wat 

dieper in op de vraag wat natuurinclusieve landbouw nou precies is dan bij de jaarvergadering van de 

ledencommissie Z-H op 11 mei jl. gebeurde. Natuurmonumenten blijkt de volgende definitie te 

hanteren: Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een 

veerkrachtig voedsel- èn ecosysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving (het 

'natuurlijk kapitaal') en integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve 

landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw 

produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, en heeft een positief 

effect op de biodiversiteit. Maurice Kruk wees hierbij ook op de randvoorwaarden die bestaan voor 

succesvol natuurinclusief boeren.  

 

Maaike Wermer (Projectleider landbouw en consument in beweging) vertelde vervolgens meer over 

de samenwerking van Natuurmonumenten met Friesland Campina waar het het Planetproof-label op 

zuivelproducten betreft en waarmee erop ingezet wordt dat duurzame zuivel het nieuwe normaal 

wordt.   

Biologische boer Bas van den Berg vertelde vervolgens enthousiast over “de Melkmannen”, de 

mobiele zuivelinstallatie van hem en twee collega-boeren. Hun motto is “Produceren naar de 

draagkracht van land en dier, gebruik makend van de natuur en in balans met de natuur. 

De pitch-ronde werd afgesloten door Paul Valster van de Herenboeren Rotterdam. Hij vertelde kort 

over het concept van een landbouwcoöperatie met leden die een boer in dienst nemen, de realisatie 



van de huidige locatie De Vlinderstrik en de doelstelling om meerdere HerenBoerderijen te realiseren 

rondom Rotterdam. Een van de beoogde locaties is Zuidland in Midden-Delfland. 

 

Na de pauze werd nog een korte inleiding verzorgd door Judith Kooijmans van de Natuur- en 

Milieufederatie Zuid-Holland over De Kortste weg. Dit is een campagne van de groenste familie van 

Zuid-Holland. Dit project heeft als doel de korte keten in Zuid-Holland te ondersteunen en 

versterken. Hierbij wil de federatie een duurzame bijdrage leveren aan de voedseltransitie door korte 

keten-initiatieven te helpen hun unieke waarden te bepalen en vermarkten met behulp van 

cursussen en samenwerking. De federatie verwijst consumenten naar de website van dit initiatief 

waarbij je dan proefpakketten van de betrokken ondernemers kunt bestellen.  

Vervolgens werd in kleinere groepen per initiatief ingegaan op vragen van de deelnemers en werd er 

gediscussieerd over de initiatieven naar aanleiding van de pitch.  

 



Het derde onderdeel van de middag betrof een workshop met de deelnemers over twee vragen. 

Eerste vraag was: Wat kan Natuurmonumenten als organisatie (nog meer) doen ten gunste van 

Natuurinclusieve Landbouw? Tweede vraag was: Wat kunnen wij en de andere leden van 

Natuurmonumenten doen ten gunste van Natuurinclusieve Landbouw? 

Al met al was het een heel interessante én geanimeerde middag. De deelnemers raakten niet alleen 

goed geïnformeerd over initiatieven in hun regio, maar konden ook actief meedenken met 

portefeuillehouders op dit onderwerp bij de organisatie van Natuurmonumenten.  

 


