
10  kennismakingsvragen 

aan Martine van Dusseldorp 

                                                      

 

1. Zou je kort iets kunnen vertellen over je “thuis” en “werk”? 

“Samen met man en 3 kinderen woon ik in Maastricht. Ik werk bij DSM als 

bedrijfsjurist, op dit moment op het hoofdkantoor in Heerlen.”  

 

2. Heb je naast deze bestuursfunctie ook andere 

vrijetijdsbestedingen? 

“Ik wandel graag buiten, in de natuur. Daarnaast probeer ik voldoende tijd 

vrij te maken om met familie en vrienden door te brengen.” 

 

3. Wat heeft je ertoe aangezet om te solliciteren naar een 

bestuursfunctie? “De uitdagingen die spelen op het gebied van de 

landbouw en de economie, de afname van de biodiversiteit en de 

klimaatdoelen bieden een kans om nu een duurzame balans te creëren 

voor zowel de natuur als de voedselvoorziening en daarmee voor de 

toekomst van de volgende generaties.  Door middel van een functie als 

bestuurslid hoop ik daar een bijdrage aan te kunnen leveren.” 

 

4. Wat heb je met duurzaamheid en natuurbehoud?  

“Enkele jaren geleden kreeg ik de kans een perceel aan te kopen waarin ik 

hoogstamfruitbomen en scheerheggen beheer, het gras door schapen laat 

begrazen en waar een steenuil en een dassenfamilie hun toevlucht hebben 

genomen. Zodoende kwam ik in contact met het collectief van Natuurrijk 

Limburg. Ik zie dat je op een relatief klein stuk grond al veel kunt doen in 

het belang van de natuur. Ook probeer ik bewust duurzaam te leven, 

onder andere door geen onnodige spullen te kopen en bewust met voeding 

om te gaan.” 

  



 

 

5. Wat zijn je ideeën over hoe we als coöperatie in Limburg gaan 

groeien?  

“In eerste instantie ga ik mij verder verdiepen in de natuurinclusieve 

landbouw en het veld waarin Natuurrijk Limburg opereert. Als particulier 

deelnemer ben ik hier immers niet dagelijks mee bezig.  Een mogelijkheid 

die ik nu zie is om Natuurrijk Limburg meer onder de aandacht van ook 

particuliere grondbezitters te brengen en mensen informeren dat je ook op 

een klein stuk grond ook al veel voor de biodiversiteit kunt doen.” 

6. Wat is je visie op verantwoordelijkheid en natuurinclusieve 

landbouw?  

“Iedereen heeft naar mijn mening een verantwoordelijkheid om de 

landbouw natuurinclusief te maken voor zover dat binnen zijn macht ligt. 

Die verantwoordelijkheid kan niet alleen bij de overheid of de boeren 

worden neergelegd maar ligt net zo goed bij de consumenten. Ook als 

particulier vind ik daar een verantwoordelijkheid in te hebben, in mijn 

geval door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er een goede habitat is voor 

insecten en vogels.”  

 

 

7. Wat verwacht je van de samenwerking met het bestuur?  

“Het bestuur zoals ik dat sinds kort heb leren kennen is een evenwichtige 

samenstelling op het gebied van kennis, kunde, ervaring en visie. Ik 

verwacht een prettige en goede samenwerking."    

 

 

8. Welke doelen wil je bereiken met je bestuurswerk bij Natuurrijk 

Limburg?  

“Ook hier geldt dat ik mij eerst verder wil verdiepen in de organisatie en 

natuurinclusieve landbouw in het algemeen.”      

 

9. Hoe zie je de rol van Coöperatie Natuurrijk Limburg binnen de 

Limburgse natuurontwikkeling?  

“Als een duidelijk verbindende rol. Diverse betrokkenen hebben ieder 

eigen belangen maar hebben allen hetzelfde doel. Het begrijpen van 

elkaars belangen door met elkaar in overleg te gaan en samen te werken 

is de sleutel tot het duurzame perspectief dat alle betrokkenen voor ogen 

hebben. Er wordt al genoeg gepolariseerd in de huidige tijd.” 

 

 

10.Heb je nog een vraag of opmerking/tip voor onze leden?  

“Ik ben dankbaar dat de leden mij deze kans bieden en met veel 

enthousiasme ga ik beginnen als bestuurslid bij Natuurrijk Limburg.” 

 

 

 


