Nalaten aan de natuur
in Noord-Holland

een mooie
gedachte!

We laten iets na waarvan
anderen kunnen genieten

SPREEUW

Zo vaak ze kunnen, wandelen en fietsen Yvonne Huisman en Jan Arie Koolaard in de natuur. Vooral vogels
fascineren hen. Bij hun huis hangen zo’n 15 nestkastjes.
Voor Yvonne is de natuur allesomvattend, vertelt ze.
‘De natuur geeft rust. En verwondering. De spreeuwen
die elk jaar terugkomen, dat plantje waarvan je dacht:
dat komt nooit meer uit; van zulke dingen krijg ik soms
tranen in mijn ogen.’ Jan Arie vult aan: ‘Natuurbeleving
maakt het leven leuker. Natuur compenseert de
hectiek en de gemotoriseerde herrie. Ik geniet van de
verscheidenheid, van vogels of een bloemrijke weide hoewel je dat laatste bijna alleen nog vindt in gebieden
van natuurorganisaties. Nu zijn de meeste weiden net
biljartlakens; er zit geen bloemetje tussen.’
In hun omgeving moest veel natuur wijken voor

bebouwing en veroorzaken buitenconcerten regelmatig lawaai. ‘De stilte is niet meer’ zegt Yvonne. ‘Kievit,
grutto, groene specht: ze zijn verdwenen of sterk in
aantal verminderd. We moeten doen wat we kunnen
om te behouden wat er nog is.’ Jan Arie: ‘Als de natuur
zorgvuldig wordt ‘bewaakt’ door natuurorganisaties,
blijft er voldoende over om van te genieten. Nu de
overheid verantwoordelijkheid afschuift moeten wij
meer doen om te voorkomen dat versnippering en
verkwanseling doorslaan. Een organisatie als Landschap Noord-Holland kan dit beter beïnvloeden dan
een individu. En belangrijk: Landschap Noord-Holland
gaat zorgvuldig om met gedoneerde gelden.’ Door
een substantieel bedrag na te laten aan het Landschap, helpen Yvonne en Jan Arie anderen later ook
van de natuur te genieten. Yvonne: ‘Ik vind het een
fijn gevoel dat er, als je er niet meer bent, toch goed
wordt gezorgd voor de natuur die er dan nog is.’
Tot besluit wil Jan Arie dit aan u meegeven: ‘Overweeg
ook een schenking of legaat aan Landschap NoordHolland. Je laat iets na waarvan anderen na jou
kunnen genieten. Één telefoontje is genoeg om het
in gang te zetten.’

Jan Arie Koolaard:
“Natuur compenseert de hectiek en de
gemotoriseerde herrie.”

JAN ARIE KOLAARD EN YVONNE HUISMAN

FAZANT EN KIEVIT
ICARUSBLAUWTJE

ERICA VAN HEMERT

Erica van Hemert kreeg haar liefde voor de natuur als
kind al mee. ‘Met mijn ouders wandelde ik veel op de
heide bij Blaricum en Bussum’, vertelt ze . ‘Ze waren
mensen die echt van de natuur konden genieten. Ik
ben net zo; ik ben altijd blijven wandelen, want ook
mijn man was een groot natuurliefhebber. Toen hij in
een rolstoel kwam en ikzelf minder mobiel werd, merkte
ik pas goed hoe belangrijk het is om natuur dichtbij te
hebben. Je moet blijven bewegen, want stilzitten is
vastroesten. Dus ga ik elke dag naar buiten. Ik ga naar
de Schoonwatervallei bij Castricum of uitwaaien op het
strand. De natuur verjaagt je zorgen en daarna kijk je
frisser tegen alles aan.’ De natuur gaat Erica zo aan het
hart dat zij Landschap Noord-Holland tot erfgenaam
heeft benoemd. ‘Ik wil mijn steentje bijdragen’ zegt ze.
‘Mijn man en ik wilden graag iets nalaten waar
anderen later iets aan hebben. Ik vind het zó belangrijk voor mensen om natuur dichtbij te hebben dat ik
daar mijn hele nalatenschap aan geef. Ik hoop dat
mijn initiatief anderen aan het denken zet en dat ze
misschien ook een schenking of legaat aan onze
natuur in de buurt willen overwegen. En vooral hoop
ik dat de natuur er altijd zal zijn om mensen vreugde
te brengen.’

Erica van Hemert:
“De natuur verjaagt je zorgen en
daarna kijk je frisser tegen alles aan.”
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Beheer en onderhoud

Onze natuurgebieden zijn van goede kwaliteit.
We werken dan ook planmatig aan het onderhoud,
met een gerichte visie om die kwaliteit te bereiken
of behouden. Onze bevlogen medewerkers willen
daarmee graag doorgaan. Zodat alle mensen ervan
kunnen blijven genieten.
Biodiversiteit

Wij werken hard aan de soortenrijkdom in NoordHolland. We plaggen bijvoorbeeld grond om
er bedreigde plantensoorten te laten groeien zoals
rietorchis en parnassia en beschermen bijv. nesten
van weidevogels als kievit en grutto.
Grondaankoop

Geregeld komen er percelen in de verkoop waarmee
we natuurgebieden aan elkaar kunnen koppelen. Ons
Fonds Aankoop Natuurgebieden zorgt ervoor dat wij
die grond meteen kunnen kopen (voordat bijvoorbeeld de industrie dat doet). Onze aankopen zorgen
voor meer groen in Noord-Holland en een grotere
soortenrijkdom.

GRUTTO
EENDENKOOI ‘T ZAND

Educatie en recreatie

In natuurgebied Ilperveld bij Landsmeer ontvangen
we elk jaar veel schoolklassen. Kinderen van 8 tot 18
jaar varen met de excursieboot naar een eiland en
doen daar onderzoekjes. Voor volwassenen zijn er
wandel- en fietsroutes en vaar- en wandelexcursies
door de hele provincie.
Cultuurhistorie

BELVEDÈRE

Als je van Noord-Holland houdt, zorg je ook voor
de cultuurhistorische schatten. Zoals de Belvedère
op Leyduin, die een flinke opknapbeurt nodig had.
De Belvedère heeft nu zijn oude functie terug: het is
een monumentaal uitkijkpunt en een bijzondere
rustplek in het bos.

Nalaten aan de natuur in Noord-Holland
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3 Redenen
om na te laten
aan Landschap
Noord-Holland
1. Met een nalatenschap aan Landschap NoordHolland laat u iets blijvends achter aan alle
natuurliefhebbers.

Welke keuzes
kunt u maken?
Een erfstelling

U bestemt een percentage van uw
nalatenschap voor de natuur in NoordHolland. Daarmee maakt u Landschap
Noord-Holland mede-erfgenaam.
Een legaat

2. Nalaten aan Landschap Noord-Holland is geheel
belastingvrij. Landschap Noord-Holland is namelijk
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dankzij deze ‘ANBI-status’ zijn we volledig vrijgesteld
van schenkbelasting en erfbelasting.
3. Wij werken onder het CBF-keurmerk.
Dat betekent dat wij niet meer dan 25% van
de opbrengsten besteden aan het werven
van nieuwe financiële middelen.

U bestemt een exact bedrag uit uw
nalatenschap voor Landschap NoordHolland. Maar het hoeft niet per se geld te
zijn. U kunt ook grond, een woning, kunstvoorwerp of aandelenportefeuille nalaten.

Zo werkt het

1. U neemt contact op met een notaris
en legt bij het eerste gesprek uw wensen
voor. De notaris geeft u advies en
bespreekt met u hoe u die wensen
kunt vastleggen.
2. De notaris verwerkt uw wensen in een
voorstel voor het testament en legt dit
aan u voor.
3. Indien u het met het voorstel eens bent,
zet u uw handtekening en is het proces
afgerond. Overigens kunt u een testament
later altijd nog wijzigen.

TAPUIT

Ik ga graag
het gesprek met u aan
‘Contact met mensen vind ik erg leuk, vooral met
wat oudere mensen. Ze vertellen me vaak bijzondere
verhalen uit hun jeugd, meestal over ervaringen in
de natuur. Zo delen we die liefde voor de natuur.’
Ilse Miedema is hoofd communicatie bij Landschap
Noord-Holland. Ze gaat in gesprek met mensen
die overwegen Landschap Noord-Holland in hun
testament op te nemen. Ilse: ‘Nalatenschappen zijn
heel belangrijk voor ons, het geld is heel hard nodig
om onze gebieden te kunnen blijven onderhouden.
Ik ga graag een gesprek met u aan over nalaten.
U mag er op rekenen dat dit zorgvuldig verloopt en
u helderheid geeft. Ik vertel over onze organisatie,
de ontwikkelingen en leg uit hoe het werkt. Voor
juridische informatie kunt bij de notaris terecht.
Dit gesprek kan bij u thuis of in ons kantoor in Heiloo
plaatsvinden. Als u zelf het gesprek niet kunt voeren,
bijvoorbeeld doordat u te ziek bent, kan een familielid
of vriend namens u het woord doen.’

Overigens hoeft een nalatenschap niet altijd om geld
te gaan. Ilse: ‘Laatst belde een heer die vroeg of wij een
huis wilden. De familie had geen interesse omdat zij
dan erfbelasting moesten betalen. Ik vertelde hem dat
Landschap Noord-Holland juist veel interesse heeft!
Als ANBI-organisatie (Algemeen Nut Beogende
Organisatie) hoeven wij namelijk géén erfbelasting te
betalen. Nu laat deze heer zijn huis daadwerkelijk aan
ons na. Daar zijn wij hem heel dankbaar voor.’

Heeft u vragen of is er behoefte aan een vrijblijvend persoonlijk gesprek, bel mij dan gerust
op 088-0064400. Of stuur een mail naar
info@landschapnoordholland.nl.
Dan neem ik snel contact met u op. Extra info
staat op landschapnoordholland.nl/help-mee

GRAFELIJKHEIDSDUINEN
ILSE MIEDEMA

Ilse Miedema:
“Het geld uit nalatenschappen is
ondermeer heel hard nodig om onze
gebieden mee te onderhouden.”

Bescherming voor de Noord-Hollandse natuur
en korting voor u
Bij onderstaande notarissen krijgt u korting als u Landschap Noord-Holland opneemt in uw testament.

ALKMAAR Erkamp Boot Willemsen Notarissen,
Kennemerstraatweg 17-19, 1814 GA. Tel. 072-5127488.
E-mail: notaris@ebwnotarissen.nl
BEVERWIJK Batenburg notarissen,
Westerhoutplein 4, 1943 AA. Tel. 0251-262800. Email: info@batenburg.eu
DEN HELDER Stouthart & Hilber Notarissen, Julianaplein 34a,
1781 HC. Tel. 0223-524090. E-mail notarissen@stoutharthilber.nl
DEN HELDER Glas & Mulder notariaat,
Middenweg 113, 1782 BC. Tel. 0223-525252. E-mail notaris@glas-mulder.nl
HAARLEM Blank Prevoo van Bolhuis notarissen,
Wilhelminastraat 30, 2011 VM.
Tel. 023-5316355. E-mail: info@blanknotarissen.nl
HAARLEM Batenburg notarissen, Tempeliersstraat 20A,
2012 ED. Tel. 023-55 0900. Email: info@batenburg.eu
HEERHUGOWAARD Erkamp Boot Willemsen Notarissen, J. Duikerweg 5,
1703 DH. Tel. 072-5127488. E-mail: notaris@ebwnotarissen.nl
HOOFDDORP De Boer Advies & Notariaat,
Kruisweg 1025-1029, 2131 CR.
Tel. 023-5543780. E-mail: info@deboernotaris.nl
WORMERVEER Zaannotarissen,
Zaanweg 63, 1521 DM. Tel. 075-6285755. E-mail: info@zaannotarissen.nl
ZAANDAM Zaannotarissen,
Zeemansstraat 21, 1506 CS. Tel. 075-6818080. E-mail info@zaannotarissen.nl
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10% korting
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15% korting
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Samen maken we Noord-Holland mooier. Doet u ook mee?

landschapnoordholland.nl/help-mee
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