Bij het IVN is veel te beleven
Op zaterdag 1 juni hield IVN Goeree-Overflakkee een natuur
belevingsdag op het terrein van de boerderij aan de Oudelandsedijk 2
te Oude-Tonge. Het is mooi weer, ik ga er op de fiets heen. Op het erf
en in de schuren staan tafels met verschillende voorwerpen die met
de natuur te maken hebben. Bezoekers kunnen deze op veel
manieren beleven, door te kijken te proeven enz.. Ook kun je mee op
excursie.
Hoe is men op dit idee gekomen?
Hans van Voorst IVN lid kwam met het plan deze speciale dag te
organiseren. De dames Anja Almekinders en Lenie Sponse zijn aan
het brainstormen gegaan. Samen met andere leden en familie
hebben zij een gevarieerd programma bedacht.
Wat is er allemaal te doen?

Kinderen mogen braakballen van uilen uitpluizen. Een kenner vertelt
aan de hand van de botjes die er in gevonden worden, van welke
prooidieren die komen. De meeste komen van verschillende soorten
muizen. Op een tafel staat een rij opgezette vogels. Ze mogen deze

bekijken en er aan voelen. In een schuur wordt druk gekookt met
ingrediënten uit de natuur. Proevers zeggen: “Dat smaakt best goed.”
Een bezoek aan de bijenkasten is een beleving. Met of zonder
masker, dit op eigen risico. Door het mooie weer vliegen ze met
honderden uit op zoek naar eten. Ze zoeken ongeveer in een straal
van vijf kilometer naar bloemen met nectar. Vanaf deze afstand
kunnen ze de weg naar de korf terug vinden. Heeft één werkster een
interessant veldje met bloemen gevonden, dan laat ze dit weten door
een dansje uit te voeren in de kast. Andere werksters herkennen de
richting waarin ze moeten vliegen om de lekkernij te halen.
De wieren- en korstmoskenners van IVN GoereeOverflakkee, Kirsten en Gert Jan Dekker vertellen
over verschillende wieren die zij in bakjes bij zich
hebben. Ook hebben zij een serie prachtige foto’s
van korstmossen. Boeiend om te horen hoe die
groeien.

De natuur laat niets verloren gaan. De imker ook niet. Beschadigde
honingraten laat hij smelten om van de was weer nieuwe te gieten.
De oude stukken raat worden in een bak gelegd. Er over heen komt
een glasplaat. De zonnewarmte zorgt dat de temperatuur boven de
60 graden Celsius komt zodat de was smelt.
De boerderij
Een bezoek aan de boerderij van Arie de Lint is al een
natuurbelevenis. Je hoeft als boer niet zo heel veel te doen om het
rondom het huis en de schuur natuurvriendelijk te maken. Enige

kennis en interesse, maar vooral liefde en verwondering voor de
natuur moet je hebben. In de schuur broeden boerenzwaluwen. In de
wei hangt een torenvalkkast aan een paal, met er in vijf jongen.
Achter één van de schuren staan bijenkasten. Op het dak van het
oude varkenshok ligt een stuk plastic met daarop een grondmengsel.
De korenbloemen kleuren het dak blauw . In een gedeelte van de
achtertuin groeien veel voorkomende maar ook bijzondere planten.
Bijvoorbeeld het Zeeuws Knoopje, de Mariadistel en de Kardoen. Eén
muur lijkt op een mozaïek van nestkastjes. In één er van zit een
koolmezenpaar met jongen. In een ander een hommelnest.
Patrijzen
Doordat de patrijzenstand op het Eiland achteruit is gegaan, heeft
Arie de Lint 6000 vierkante meter land met een speciaal zaadmengsel
ingezaaid. Hierin zit zaad van boekweit, koolzaad, zonnebloem,
borage, rammenas, haver, anijs, witte klaver enz.. Het mengsel is zo
samengesteld dat de patrijzen op deze akker alles kunnen vinden om
te overleven. In de zomer eten ze als er jongen zijn insecten. In de
andere jaargetijden staan er zaden op het menu. Voor het
beschikbaar stellen van de grond, heeft hij een overeenkomst voor
drie jaar afgesloten. Het inzaaien valt onder een soortgelijke
subsidieregeling als voor het beschikbaar stellen van de grond van de
bloemenranden langs de akkers.
Het IVN Goeree-Overflakkee kan terug zien op een prachtige dag.
Goed bezocht door jong en oud. Met een hoofd vol natuurbeleving
fiets ik naar huis.

