
Op de Him: natuurinclusieve landbouw 
In de stal, waar een pasgeboren kalfje nog lekker bij de moeder 
kan slapen en drinken, vertelt Auke met veel passie over zijn 
boerderij. Terwijl de Fries-Hollands, Brown Swiss en de 
Blaarkoppen heerlijk luieren, eten, loeien, plassen en poepen, 
krijgt het Expeditie gezelschap tijdens de koffie een uitgebreide 
toelichting op het biologische bedrijf van de familie Stremler. 

Schone en kleurrijke bermen 
Op de biologische boerderij van Rennie en Auke 
Stremler aan Op de Him 4 bij Jorwert ging het op vrijdag 
12 april jl. over biodiversiteit en het belang van gezonde 
bermen, boordevol bloemen, bijen en insecten. 
 
Tijdens deze 3e Expeditie hoorden èn zagen we hoe 
belangrijk schone weilanden zijn. Dus zonder blikjes, 
flesjes en andere plastic rotzooi. De Rommelrinners die 
Joure schoon houden, vertelden hoeveel plezier en 
voldoening samen zwerfvuil ruimen geeft.  

De eerste gesprekken over een nieuwe editie van het Rasterhoff Festival in 2020 zijn gevoerd, maar in de 
tussentijd zitten we niet stil. Tot aan de zomervakantie 2019 komen we tegemoet aan de breed gedragen wens 
onder bezoekers en deelnemers om elkaar te ontmoeten, te versterken, te inspireren en tot actie aan te zetten.  

“We willen graag een lokaal product aanbieden dat tot stand komt op een manier die mens 
en dier ten goede komt. Zowel de melkproductie als het eindproduct vlees, gaan Op de Him 
organisch samen met weidegang en weidevogelbeheer. De koeien groeien op in een schoon 
natuurgebied in een bloemenweide waar de omstandigheden optimaal zijn en krijgen 
bijzondere kruidenrijke grasmengels. Daardoor kunnen we kwaliteit bieden met oog voor 
herkomst. Voor ons een voorrecht en voor onze klanten altijd vers en vol smaak!”  
             Rennie en Auke Stremler 

Op de Him 



Expeditie Grutsk & Grien is een initiatief van 
Aparthe Kommunikatie (een communicatie-/organisatiebureau uit Sneek) en 

Netwerk Duurzame Dorpen (formeel vallend onder Stichting Doarpswurk)  
Voor meer informatie zie www.grutskengrien.nl 

Goede grond geeft (h)eerlijke producten! 
Na het informatieve gedeelte, de mooie rondleiding 
en de enthousiaste verhalen van de Rommelrinners 
uit Joure konden er streekproducten geproefd 
worden in de streekwinkel van Op de Him. 
Een smaakvolle afsluiting van deze derde Expeditie! 

Sanne Talman, Anne van Doorn en Riet de Boer en Boukje van Hettema (Rommelrinners) 

Rondleiding Op de Him door de stallen, weilanden en langs de bermen  

De Rommelrinners willen graag laten zien dat 
het rapen van zwerfafval nuttig, gezond, leuk 
en gezellig is. Als aanvulling op de zichtbaar-
heid en ter inspiratie zou er een digitale kaart 
gemaakt kunnen worden. Daarop staan alle 
initiatieven en straten in de regio aangegeven 
waar rommelruimers actief zijn. Deze kaart kan 
geplaatst worden op de site van Grutsk & 
Grien.  

Een schoner Joure door de Rommelrinners! 
Sinds een jaar lopen elke twee weken op maandagochtend de Rommelrinners een ronde 
door één van de wijken in Joure. De groep van inmiddels zeven dames is gewapend met 
grijpers en vuilniszakken. ”We ruimen per persoon in 2 uren twee volle zakken aan rotzooi 
op” aldus Boukje. Een prachtig burgerinitiatief dat graag nog zichtbaarder wil zijn. “Dit is 
belangrijk voor het creëren van een sneeuwbaleffect  van het ‘Rommel-rinnen’.” zegt Boukje, 
“We lopen al in opvallende hesjes, posten regelmatig items op Facebook (@rommelrinners), 
hebben contact met collega-afvalrapers, werken in groepen, staan op evenementen en 
verzorgen gastlessen en presentaties.” 

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/

