
 

Boeren & Nostalgie 

 

Boeren van toen   
Overzicht in woord en beeld van de 

veranderingen in het boerenleven in Nederland 

in de twintigste eeuw. 

 

Boeren van toen : verhalen van vroeger  
De landbouwontwikkelingen in Nederland vanaf 

ongeveer 1850 in vogelvlucht; met interviews, 

verhalen van vroeger en liedteksten. 

Boeren van vroeger 

DVD met voorlichtingsfilms uit de periode 1926 – 

1960 

 

Vooruitboeren : Overijssel 

1950 – 2000 

Van paard naar trekker, 

van handmelken en 

melkmachine naar robot en 

van gemengd familiebedrijf 

naar gespecialiseerde 

onderneming. De oudere 

generatie boeren maakte in 

hun leven revolutionaire 

ontwikkelingen mee. Al 

deze ervaringen zijn nu 

voor Overijssel vastgelegd 

in een boek, website en 

reizende tentoonstelling. 

 

Zie ook: Vooruitboeren ; een 

site van Historisch Centrum Overijssel / Mijn stad, mijn dorp 
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Hier vindt u een aantal tips om verder te lezen en te kijken. Het is slechts 

een kleine selectie: 

 

Boeren en voedselvoorziening 

Serie: Voedsel en productie 

Waar komt je voedsel vandaan? Hoe wordt het 

geteeld en getransporteerd? Waarom verhongeren 

er mensen terwijl anderen enorme hoeveelheden 

eten weggooien? Voedsel en productie gaat dieper 

in op deze en andere vragen en probeert te 

beantwoorden hoe we een almaar groeiende 

wereldbevolking kunnen voeden. Voor de jeugd op 

het voortgezet onderwijs. 

Vier delen: Boeren en de leefomgeving, Boeren in de toekomst, Voedsel 

voor de wereld en Van boerderij naar tafel. 

Uitgebeend 

Journalistieke reportage over de voedselveiligheid in 

Nederland naar aanleiding van een aantal affaires 

tijdens de afgelopen decennia.  

 

 

De hongerige stad : hoe 

voedsel ons leven vormt 

Beschrijving van de relatie 

tussen steden en het 

voedselsysteem  

 

 
 

Boeren met smaak 

Artikelen en interviews over de biologische 

landbouw en veeteelt in Nederland 

 
 

 

Boeren en hun bedrijf op internet en social media 

 

Boeiende boeren (serie filmpjes op 

Youtube/Facebook van LTO Noord) 

De kijker wordt per film door een boer of tuinder 

meegenomen op zijn bedrijf. Boeren komen zelf aan 

het woord over de keuzes die ze maken en vertellen 

hoe ze hun bedrijf dagelijks leiden.  

http://aardeboerconsument.nl/  

Platform Aarde Boer Consument verbindt landbouw en maatschappij en 

streeft naar een beter landbouwbeleid 

Nieuwe oogst 

Agrarisch nieuws in woord en beeld 

 

Boerderij 

Agrarisch nieuws 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/landbouw-en-tuinbouw  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding  

Informatie van het ministerie van Economische zaken (verantwoordelijk 

voor het Land- en tuinbouwbeleid) 

http://www.vechtdalproducten.nl/  

https://nl-nl.facebook.com/vechtdalproducten/  

Streekproducten uit het Overijssels Vechtdal 

 

Varkenshoudster schittert in 

reclamespot AH 

Annemarie Noordman-

Damman uit Lemelerveld was 

het gezicht van de 

varkenshouderij in een 

reclamespotje van Albert 

Heijn. Een varkenshoudster 

die trots is op de sector en 

dat wil uitdragen. 
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