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2019 en 2020: in teken van natuurinclusieve landbouw 

Natuurmonumenten zet zich samen met boeren in voor meer biodiversiteit en een mooier 

landschap. In de regio Midden-Delfland gebeurt dit concreet met een project  “Landbouw Midden-

Delfland en consument in beweging”. In 2019 hebben we in aansluiting hierop sterk ingezet op het 

onderwerp natuurinclusieve landbouw. Tijdens onze jaarvergadering in mei hebben we met de 90 

aanwezige leden kennisgemaakt met natuurinclusieve landbouw. Met een rondleiding op Hoeve 

Biesland in Delfgauw en een aantal lezingen, konden de leden een beeld krijgen van waar aan je 

bij natuurinclusieve landbouw kunt denken. 

 

Als vervolg op het inhoudelijk deel van onze jaarvergadering hebben we in november 2019 een 

verdiepingsslag op het thema natuurinclusieve landbouw georganiseerd. Ondermeer aan de hand 

van gesprekken met enkele boeren die in Midden Delfland op een natuurinclusieve manier hun 

bedrijf uitoefenen is ingegaan op 2 vragen. De eerste is wat een organisatie als 

Natuurmonumenten kan doen om het natuurinclusieve boeren te bevorderen. De tweede vraag 

ging erover wat je er als lid van Natuurmonumenten aan kunt doen. 

 

Onze wens was toen al hier in 2020 een vervolg aan te geven en de noodzaak van een meer 

natuurinclusieve landbouw in een grotere kring duidelijk te maken. Ook de rol van de consument 

wilde de ledencommissie daarbij belichten. Door de beperkende maatregelen vanwege de corona-

epidemie hebben we in 2020 geen fysieke bijeenkomst over dit onderwerp kunnen organiseren. 

Na lang afgewacht te hebben, is er voor de vorm van een digitale bijeenkomst gekozen. In een 

zeer fijne samenwerking met de medewerkers van Natuurmonumenten is vervolgens het webinar-

drieluik “Boer, Natuur en Consument” ontwikkeld. In deze reeks schoof de focus steeds verder op 

van de natuur, via de gangbare en kringloopboeren naar de rol die consumenten, dus ook onze 

leden, kunnen spelen bij de totstandkoming een meer duurzame consumptie. Door een 

interactieve aanpak tijdens, maar ook direct na de webinar-afleveringen is er een goed beeld 

ontstaan van wat onze leden belangrijk vinden en kregen we tevens tips voor toekomstige 

bijeenkomsten. Aan het drukste webinar namen ruim 180 leden deel!  

 

De manier waarop we de afgelopen jaren samen met de leden met het onderwerp 

natuurinclusieve landbouw bezig zijn geweest is goed bevallen. Door met de leden in gesprek te 

gaan over dit thema, is het voor degenen die bij de bijeenkomsten aanwezig konden zijn meer 

gaan leven. Ook hebben de discussies bruikbare ideeën opgeleverd over de manier waarop 

Natuurmonumenten kan bijdragen aan het stimuleren van natuurinclusieve landbouw. 

 

Ook in 2020: Inspraak Provinciale Staten 

Als onderdeel van de energietransitie heeft elke provincie regionale Energie Strategieën gemaakt. 

In Zuid-Holland ging het om 7 regionale energie strategieën waarin onder andere windmolens en 

zonneparken ingetekend staan in onze kwetsbare natuurgebieden en landschappen. Deze werden 

op 9 september besproken in de provinciale Statencommissie Bereikbaarheid en Energie. Een van 

de leden van de ledencommissie heeft hierbij ingesproken namens de ruim 

honderdtwintigduizend leden van Natuurmonumenten in Zuid-Holland. In de toespraak hebben 

we de provincie gevraagd om deze strategie te heroverwegen daar waar het gaat om beschermde 



natuurgebieden en de waardevolle landschappen in Zuid-Holland, zoals de duinen, het open 

polderlandschap van Midden-Delfland en in het Groene Hart, de weidse Delta rondom het 

Haringvliet.  

 

De biodiversiteit daalt ook in onze provincie en de internationale natuurdoelen worden niet 

gehaald. Het is dus van het grootste belang dat de energietransitie zodanig wordt gerealiseerd, 

dat de natuur en de leefomgevingskwaliteit er op vooruit gaan. In de toespraak aan de Provinciale 

Statencommissie Bereikbaarheid en Energie hebben we ook benoemd dat maar liefst 80 procent 

van de mensen in Zuid-Holland behoefte heeft aan meer natuur en groen in hun directe 

woonomgeving: dat bleek uit de grote landschapsenquête die Natuurmonumenten in 2019 hield. 

Nergens in Nederland is dit percentage zo hoog. 

 

2021: aandacht voor Tiengemeten 

In 2020 wilden we ook aandacht schenken aan een van de meer traditionele iconen van 

Natuurmonumenten in Zuid-Holland, namelijk Tiengemeten. Vanwege de coronabeperkingen kon 

de jaarvergadering en –excursie in 2020 helaas niet doorgaan. Daarom staat Tiengemeten dit jaar 

centraal in onze jaarvergadering. Nu echter in een digitale vorm. Hiertoe zullen we op dinsdag 9 

maart een MS Teamsbijeenkomst voor onze leden organiseren. Na de jaarvergadering volgt een 

digitale ‘excursie’ over het Gebiedsmarketingprogramma Tiengemeten en het bestrijden van de 

kleine waterteunisbloem; een exoot die helaas welig tiert op het eiland en veel geld en tijd van de 

medewerkers opslokt. Beide onderdelen zullen zo interactief mogelijk van opzet zijn.  Naast een 

digitaal deel op 9 maart, plannen we in het najaar - als dat allemaal hopelijk weer kan - een fysieke 

excursie naar Tiengemeten. 

 

Ook in 2021: verdieping van ons contact met de leden van Zuid-Holland en de beheereenheid 

Komend jaar willen we het ledencontact verdiepen. We zoeken actief naar manieren om als 

Vereniging Natuurmonumenten een beweging te zijn. We gaan dat op verschillende manieren 

doen: 

• Tijdens de ledenvergadering wordt expliciet ruimte geboden om met elkaar in gesprek te 

gaan en ideeën uit te wisselen over het centrale thema van de bijeenkomst; dit jaar 

Tiengemeten. 

• Het in samenspraak met de beheereenheid organiseren van een ledenraadpleging. Dit kan 

zowel fysiek (als de corona-epidemie dat toelaat) als in ieder geval via een of meerdere 

raadplegingen via de digitale klankbordgroep.  

• We willen het gesprek met leden over het hoe en waarom van natuurinclusieve landbouw 

in Zuid-Holland voortzetten door middel van deelname aan de verdiepingsgesprekken over 

natuurinclusieve landbouw in Midden Delfland, onder regie van de beheereenheid.   

• Het is ons voornemen om in overleg met de beheereenheden weer een webinar over een 

relevant thema te organiseren. 

• Als ledencommissie streven we ernaar aanwezig te zijn bij door de beheereenheden te 

organiseren evenementen, zoals bijv. de Midzomernachtloop bij Goedereede en andere 

exclusieve excursies, en daar de verbinding te zoeken met de aanwezige leden en hen te 

bevragen op de dan actuele vraagstukken.  

 

 

 



Daarnaast is de samenwerking met de beheereenheden ook belangrijk. Dit doen we door: 

• Bij iedere vergadering van de ledencommissie sluit iemand van de beheereenheid aan, 

zodat we goed op de hoogte zijn van wat er speelt en om te kijken hoe we elkaar kunnen 

versterken door gezamenlijk onderwerpen op te pakken. Voorbeelden zijn hierbij de 

stikstofaanpak, windenergie in Zuid-Holland en ledenwerving. 

• Deelnemen aan bijeenkomsten over kwaliteitstoetsen die in 2021 op stapel staan. Voor de 

beheereenheid Rotterdam/Nieuwkoop zijn dit Aalkeetbuitenpolder, Bovenlanden Kromme 

Mijdrecht, Groene Jonker en Noordrand-Rotterdam (Schieveen en Schiezone). Voor de 

beheereenheid Zuid-Hollandse Eilanden zijn dit Voornes Duin, Oosterse en Westerse 

Laagjes, Merrevliet en Scheelhoek/Zuiderdiep. 

• Dit jaar wordt er daarnaast gewerkt aan een nieuwe gebiedsvisie voor de Nieuwkoopse 

Plassen. Ook hierbij worden we betrokken. 

 

Samenstelling ledencommissie 

In 2020 was de samenstelling van de ledencommissie als volgt: 

• Aarnout van Deursen 

• Susan Dogterom (voorzitter) 

• Jan Edens (contactpersoon voor de leden) 

• Wilfred Haaijer (penningmeester) 

• Eveline Padberg 

• Rob Schimmel (kandidaat-lid) 

• Ellen Stam (secretaris) 

• Maaike Visser (vice-voorzitter) 

• Sven Zoeteman (kandidaat-lid) 

 

Op de jaarvergadering van 9 maart 2021 staan de volgende benoemingen op de agenda: 

• In 2021 loopt de tweede termijn van Maaike Visser af, dus zij zal na 8 jaar de 

ledencommissie verlaten. 

• In 2021 loopt de eerste termijn van Jan Edens, Wilfred Haaijer en Eveline Padberg af. Zij 

komen in aanmerking voor benoeming voor een tweede termijn. 

• Rob Schimmel is sinds 2019 kandidaat-lid en kon in 2020 niet benoemd worden door het 

uitstellen van de jaarvergadering vanwege de corona-pandemie. Sven Zoeteman is sinds 

2020 kandidaat-lid. Beiden komen in aanmerking voor benoeming voor een eerste termijn. 

 

Sinds kort zijn de volgende kandidaat-leden aangesloten bij de ledencommissie. Zij komen bij de 

jaarvergadering van 2022 in aanmerking voor benoeming: 

• Jan Rood 

• Ivo Aalbers 

• Jan Hordijk 


