
 
Excursies en presentaties 
 
Gedurende dit jubileumjaar worden er meer dan 20 excursies, natuurpresentaties voor jong 
en oud georganiseerd. Voor de excursies verwijzen we naar het overzicht aan het eind van de 
nieuwsbrief. Voor het programma voor het symposium en de feestmiddag voor de leden van 
de NLGO verwijzen we naar het losse inlegvel in de komende Sterna.  Kijk ook op de NLGO 
website onder https://www.nlgo.nl/40jaar voor de laatste berichten. 
  

Fotowedstijd 40 jarig jubileum 
 
Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum organiseert de vereniging een fotowedstrijd met het 
thema: Natuurlijk Goeree-Overflakkee. Natuurlijk kan geïnterpreteerd worden als natuur 
maar ook als vanzelfsprekend. De sluitingsdatum is zondag 19 mei 2019. Voor de spelregels 
zie de  website 
De foto’s worden op zaterdag 29 juni geëxposeerd op de Boerderij “Lust en Last” Kokseweg 4 
te Sommelsdijk, tijdens ons  jubileumfeest.  De eerste prijs is 100 euro, de tweede prijs is 50 
euro en de derde prijs 25 euro. De  foto’s van de winnaars  worden geplaatst in het blad Sterna 
van de NLGO en in het streekkrant  Eilanden Nieuws. Uiteraard vermelden we in het tijdschrift 
en in het streekblad de naam van de winnende fotografen bij de foto’s. 
De jury bestaat uit: 
Jan Baks, natuurfotograaf,  en voorzitter van  NLGO, 
Theo Mastenbroek, voorzitter van Fotoclub de Rarekiek. 
Jaap Reedijk, onafhankelijk kunstenaar en fotograaf. 
Hugo Schone,  lid van de NLGO. 
Voor de spelregels zie:  https://www.nlgo.nl/fotowedstrijd 

 
29 Maart 10:30 en 14:00 feestelijke opening Vlinderidylles Welgelegen 
en Eeuwkant 

 
Onze vereniging bestaat 40 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum realiseren we in 
Middelharnis en Ouddorp twee vlinderidylles, plekken waar vlinders en bijen aan 
voedsel kunnen komen en de mensen kunnen genieten van de bloemenpracht. In 
Ouddorp en bij Middelharnis aan de Vliegers wordt in totaal zo’n 2500m2 grond 
ingezaaid met een duurzaam bloemenmengsel dat aantrekkelijk is voor vlinders en 
bijen. Begin maart is Staatsbosbeheer al aan de Vliegers gestart met de voorbereidende 
werkzaamheden en ook de gemeente Goeree-Overflakkee is in Ouddorp al begonnen 
met het voorbewerken van het beoogde terrein. 



 

 
Op 29 maart zullen onze idylles feestelijk worden “geopend”. Aan de Vliegers aan het 
einde van de Tweede Groeneweg gebeurt dit ’s ochtends om 10.30 uur door Wicher Pen 
van Staatsbosbeheer, waarna leerlingen van obs D’n Tuun het zaadmengsel over het 
perceel gaan verspreiden. Om 14:00 zal wethouder Thea Both in Ouddorp bij 
Welgelegen aan de Smalle Einde om 14.00 uur de opening verrichten.  Na de opening 
zullen de kinderen van groep 5 van de Westhoek het zaadmengsel gaan strooien.  
 
We nodigen u uiteraard van harte uit om deze openingen bij te wonen. 
 
In deze idylles kunnen insecten zoals vlinders en bijen en ook mensen genieten van 
nectarrijke bloemenpracht. “Dit zaad zorgt jarenlang voor inheemse bloemen die vol 
zitten met nectar” zegt Kars Veling van De Vlinderstichting. “We gaan de komende jaren 
ook bijhouden welke vlinders dit aantrekt en of er ook meer bijen komen”.  
 
Idylles Welgelegen en Eeuwkant, de plek voor vlinders, bijen èn mensen, worden 
tezamen tot stand gebracht door NLGO, SBB, Gemeente Goeree-Overflakkee, de 
Vlinderstichting en de Provincie Zuid-Holland. Lees meer op www.nlgo.nl . 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

18 April: Volkerak, zoet en wild! 
 
Presentatie door Leo Linnartz en Dirk van Straalen, 
Ecologen van beroep en enthousiaste vogelaars uit Ooltgensplaat 
Deze presentatie wordt gegeven in het Diekhuus, voorafgaand aan de Ledenvergadering 
op 18 april, Aanvang 19:30 
 
Ooit was het Krammer-Volkerak volwaardig onderdeel van de Zeeuws-Hollandse Delta. 
Na de ramp van 1953 is het verandert in een zoetwatermeer omzoomd met natuurlijke 
bossen en graslanden. De eerste jaren bracht een voorspoedige ontwikkeling, maar de 
praktijk bleek weerbarstiger: eerst oeverafkalving en later massale blauwalgenbloei met 
stervende vissen en watervogels tot gevolg. Dat leidde tot plannen om het meer zout te 
maken met een beetje getij. 
 
De natuur had echter wederom een verassing in petto. Na de blauwalgen kwamen 
spontaan de quaggamossels en sindsdien is de waterkwaliteit verbeterd en blijft de 
algenbloei beperkt. Een explosie van onderwaterleven, van waterplanten tot vele 
miljoenen jonge vissen is het gevolg. Dat trekt weer volop watervogels aan, waardoor het 
Volkerak nu wederom een walhalla voor watervogels is met onder andere gemengde 
kolonies aalscholvers, blauwe reigers, grote zilverreigers, kleine zilverreigers en lepelaars. 
Een mengeling die we vooral uit verre landen kennen. Dit alles maakt het zoete Krammer-
Volkerak een buitengewoon uniek en waardevol systeem in Nederland.  
 
Aan de hand van prachtige beelden nemen de sprekers  u mee in de huidige ontwikkeling 
en geven een inspirerende doorkijk van hoe een zoete toekomst van het Volkerak er uit 
zou kunnen zien, een spectaculair landschap dat de Delta waardig is. Maak kennis met de 
unieke natuur van het Krammer-Volkerak zoals u het nog nooit gezien hebt. 
 

18 April: Jaarvergadering NLGO 
 
Aanvang 20:30 Algemene Ledenvergadering NLGO voor NLGO leden in het Diekhuus. 
 
 

27 April: Historisch Ouddorp, fietstocht.  
 
Door Krijn Tanis 
Start om 09.30 uur,  koffie en iets lekkers bij de start. Verzamelen – met eigen fiets - op 
de nieuwe parkeerplaats aan de Spaanseweg. Na afloop spreken we met elkaar door wat 
we gezien hebben. Duur ongeveer 2.5 uur. Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda . 



 

Jubileum dag op zaterdag 29 juni 2019 
 
Verbinding tussen landbouw, bevolking en natuur voor een gezonde leefomgeving. 
 
De Vereniging Natuur en Landschap Goeree Overflakkee (NLGO), bestaat dit jaar 40 jaar. 
NLGO wil dit ‘vieren’ met een symposium over de relatie ‘Natuur, Bewoners, Landbouw 
op GO’. In de afgelopen 40 jaar heeft NLGO de natuur op Goeree Overflakkee zien 
veranderen.  Veranderingen in de bedrijfsvoering en schaalvergroting in de Landbouw 
spelen hierbij, zeker op een landbouweiland als Goeree Overflakkee, een belangrijke 
rol.   
We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het zeker de moeite waard is om over 
deze veranderingen, de rol van de Landbouw en waar het in de toekomst naar toe zou 
moeten (kunnen) gaan een symposium te organiseren.  
Samen met de  LTO hebben we een programma ontworpen, waarin we relatief eenvoudig 
te realiseren maatregelen zoals erfbeplanting, akker- en patrijzenranden bespreken, maar 
ook in gaan op de relatie tussen biodiversiteit en bodemaspecten.  
 
Ons symposium zal worden gehouden op zaterdag 29 juni 2019, van 09:30 – 12:30 uur, 
op Hofstede ‘Lust & Last’, van de voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging, Hein 
Mijs, Kokseweg 4 te Sommelsdijk. Zie https://www.nlgo.nl/symposium  . 
 

 
NTKC Camping Het Essenbos 
 
Meerdere malen hebben we bericht over de problemen bij Camping het Essenbos in 
Ouddorp.  Verlenging van de pachttermijn voor de NTKC was onzeker, want een 
commerciële partij lag op de loer om de natuurcamping te ‘upgraden’ naar een reguliere 
camping. We zijn blij te kunnen melden dat mede dankzij de druk van diverse organisaties 
(waaronder NLGO) en vele, vele petitie-ondertekenaars er een nieuwe pachttermijn is 
afgesloten. Het Essenbos blijft dus de prachtige natuurcamping in het wonderschone 
Essenbos! 
 
 
 

Excursie en presentaties – 40 jaar NLGO 
Zie volgende pagina, onder voorbehoud van wijziging. 
 
 



Excursies / Activiteiten Door Aanmelden 

19-jan 9:30 Excursie Excursie Kwade Hoek.
Jan Baks, 

Frans Lokker 
Geert Faase

Kijk terug op www.nlgo.nl/watisgeweest

16-mrt 10:30 Excursie Stadsgids en historicus André Kastelein nam ons in ongeveer 
anderhalf uur mee naar vervlogen tijden in Goedereede. 

Andre Kastelein Kijk terug op www.nlgo.nl/watisgeweest

29-mrt 10:30 Permanent Opening Vlinderidylle ''de Eeuwkant''  Middelharnis 
NLGO i.s.m. SBB, 

Provincie, Gemeente en 
Vlinderstichting 

 

29-mrt 14:00 Permanent
Opening Vlinderidylle ''Welgelegen Ouddorp''  i.s.m. SBB, 
Provincie, Gemeente en Vlinderstichting  

Opening door wethouder 
Thea Both

 

18-apr 19:30 Presentatie Volkerak, zoet en wild! 
Diekhuus Middelharnis      

Leo Linnartz en 
Dirk van Straalen

 NLGO leden hoeven zich niet aan te 
melden, aspirant leden zijn welkom, 

aanmelden via www.nlgo.nl/agenda .

18-apr 20:45 ALV 
Algemene Ledenvergadering NLGO
Diekhuus Middelharnis

Bestuur Alleen voor NLGO leden

27-apr 9:30 Excursie

Fietstocht Historisch Ouddorp.  Start om 9.30 uur koffie en 
koek bij de start. Verzamelen -met fiets - op de nieuwe 
parkeerplaats aan de Spaanseweg. Na afloop nemen we 
door wat we gezien hebben. Duur ongeveer 2.5 uur. 

Krijn Tanis
Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda . 
NLGO leden gratis, niet- leden 5 euro

11-mei  Excursie
Voettocht door de kern van het zandwallengebied op 
normaal niet-toegankelijke natuurgebiedjes zoals De 
Marend en het Wiite Paard

Krijn Tanis
Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda . 
NLGO leden gratis, niet- leden 5 euro

18-mei  Excursie Broedvogelexcursie  Ooltgensplaatsebos Leo Linnaertz
Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda . 
NLGO leden gratis, niet- leden 5 euro

18-mei   
1000 soorten dag: met alle natuurliefhebbers op het eiland 
proberen we 1000 verschillende soorten planten, vogels, 
insecten, zoogdieren te registreren in 1 dag!

Iedereen
"live" via facebook en onze website . 

Nadere info volgt!

8-jun 13:30 Excursie
Wieren excursie en stenen keren op de  strekdam bij de 
Plaat van Oude-Tonge (kinderen en volwassen)

Dirkjan  Kirsten (IVN)
Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda . 

NLGO en IVN leden gratis, niet- leden 5 
euro

22-jun 10:00 Excursie Sleepnet excursie op strand (kinderen en volwassen) Katie vd Wende (IVN)
Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda . 

NLGO en IVN leden gratis, niet- leden 5 
euro

29-jun  Leden dag 
Symposium Verbindingen tussen landbouw, bevolking en 
natuur, voor een gezonde leefomgeving. 

NLGO en LTO
Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda . 

NLGO en LTO leden gratis.

29-jun  Leden dag Lunch NLGO
Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda . 

NLGO en LTO leden gratis.

29-jun  Leden dag Uitslag Fotowedstrijd, muziek en ontmoeting NLGO
Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda . 

NLGO en deelnemers fotowedstrijd gratis.

13-jul 9:00 Excursie Bezoek Scheelhoek en de iconische vogelei-kijkhut, 09.00 
uur verzamelen bij de werkschuur Scheelhoek

Ted Sluijter
Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda . 
NLGO leden gratis, niet- leden 5 euro

17-jul  Presentatie 'Bijzondere ontmoetingen in de natuur, dichtbij en veraf"
de Overkant, Ouddorp

Jan Baks 
opgeven bij VVV, kosten 6,50 euro, leden 

NLGO 5 euro

15-aug  Presentatie 'Bijzondere ontmoetingen in de natuur, dichtbij en veraf"
de Overkant, Ouddorp

Jan Baks 
opgeven bij VVV, kosten 6,50 euro, leden 

NLGO 5 euro

28-aug  Presentatie 
"Het natuurgebied de Kleistee" in de Overkant, Ouddorp. 
Wordt gevolgd door een excursie op 31 augustus.

Huib v Dam
opgeven bij VVV,  Leden NLGO gratis, niet- 

leden 5 euro

24-aug  Excursie Dagje Hompelvoet. Per boot naar de Hompelvoet met 
kenner bij uitstek Kees de Kraker.

Kees de Kraker 
Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda . 
NLGO leden gratis, niet- leden 5 euro

31-aug  Excursie "Het natuurgebied de Kleistee" Huib v Dam
Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda,  
Leden NLGO gratis, niet- leden 5 euro

10-sep  Excursie
Duurzaamheidsambities G-O: Bezoek aan zonnepark en 
windmolens bij Grote Gat Ooltgensplaat

Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda,  
Leden NLGO gratis, niet- leden 5 euro

oct  Excursie Rondvaart voordelta Krijn Tanis  

oct  Lezing Lezing Kerkuilen kasten met hun bewoners. Kerkuilen werkgroep
Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda,  
Leden NLGO gratis, niet- leden 5 euro

26-oct  Excursie
Sterrenkijk avond in het kader van de                                     
Nacht van de Nacht 

 
Aanmelden via www.nlgo.nl/agenda,  
Leden NLGO gratis, niet- leden 5 euro

2019: jaar 40 jaar NLGO


