
 

  

 

 

Uitnodiging voor zaterdagavond 24 oktober: de Nacht van de Nacht. 

Laat het donker worden en ontdek hoe mooi de nacht is. 

 
Organisatie: NLGO samen met Natuurmonumenten 

Locatie: Zuiderdiepweg 4 Dirksland. Dit is een grote loods van NM bij de Zuiderdiepgorzen. 

Programma: 

20.00 uur  Ontvangst met koffie, thee, limonade voor de kinderen. 

Welkom door de voorzitter van de NLGO Jan Baks. 

20.15 uur  Presentatie “Nieuws uit het heelal” door Peter Jelier. 

21.00 uur  Wandelen in verschillende groepen over de Zuiderdiepgorzen, onder 

begeleiding van een gids. Er zijn 2 gidsen beschikbaar. 

Kijken naar de sterren met een telescoop  (kan alleen als het helder is, dus 

onder voorbehoud). 

22.00 uur  Sluiting. 



 

NB: De loods is niet verwarmd en de deuren blijven open, dus denk aan warme kleding. 

We houden ons aan de coronaregels. Opgeven is verplicht en kan via www.nlgo.nl/aanmelden 

Geef het aantal personen op en of er kinderen bij zijn. 

‘’De jeugdige bezoeker kan ervaren hoe nachtdieren in het donker leven door hun eigen 

zintuigen te onderwerpen aan een aantal experimenten". 

NLGO leden krijgen voorrang en kunnen zich inschrijven tot 4 oktober, daarna 

gaat de uitnodiging naar de lokale pers.  

 

Stem op de invulling van de Proeftuin in de Van Pallandtpolder: 

We werden geattendeerd op het volgende interessante initiatief in de van Pallandtpolder,  

georganiseerd door de gemeente, waarop wij als NLGO leden direct invloed kunnen 

uitoefenen.  

De gemeente Goeree-Overflakkee bezit ca 70 ha landbouwgrond in de Van Pallandtpolder te 

Middelharnis. Deze gronden zijn aangekocht ten behoeve van de gebiedsambitie Proeftuin 

voor Duurzame Ontwikkeling als onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Noordrand. Met 

ingang van 1 januari 2021 wenst de gemeente invulling te geven aan deze gebiedsambitie. 

Wethouder Tea Both: “De gemeente stelt landbouwgrond ter beschikking voor initiatieven op 

het gebied van duurzame, innovatieve landbouw. We hebben ondernemers uitgedaagd om 

via openbare inschrijving hiervoor een creatief plan neer te leggen. Maar liefst 12 partijen 

hebben in de afgelopen tijd een plan neergelegd. Ik ben benieuwd naar uw mening en nodig u 

uit om via onze website een stem uit te brengen.” 

Van Pallandtpolder: Proeftuin voor duurzame en innovatieve ontwikkeling 

 



 

 “Schoon drinkwater, vruchtbare grond en een stabiel klimaat”   Wat heeft u hieraan? 

De Proeftuin Van Pallandtpolder staat voor kennis verkrijgen en kennis delen. U voelt zich 

thuis op ons eiland. Een eiland van ruime landbouwpolders en mooie natuur. Maar weet u 

ook hoe de producten op het land groeien? Wat er allemaal bij komt kijken om de 

bodemkwaliteit en het bodemleven – ook in de toekomst – optimaal te houden? Welke 

slimme technieken er worden bedacht om nog duurzamer en vernieuwender te produceren? 

U kunt de duurzame innovaties in de Proeftuin Van Pallandtpolder van dichtbij meemaken! 

De inschrijvers zijn uitgedaagd u bij de Proeftuin te betrekken. U wordt dan ook van harte 

uitgenodigd om uw stem uit te brengen. Bekijk de hieronder vermelde plannen; welk plan 

spreekt u het meest aan? Geef uw stem via onderstaande blauwe knop en maak kans op een 

Flakkees verrassingspakket!  

U kunt stemmen tot en met 25 september aanstaande. Stem hier  

 

 

Verslag van onze startavond en kennismaking met de werkgroep 

‘Strand en Zee’ op 27 aug 2020 
 

We waren te gast in de loods van Natuurmonumenten aan de Zuiderdiepweg 4 te Stellendam. 

Dit is een grote loods, zodat we coronaproef met elkaar konden praten en overleggen, er was 

ruimte genoeg. Dit alles was te danken aan de gastvrijheid van NM, die zorgde voor koffie en 

koek, terwijl NLGO zorgde voor een drankje achteraf. Er waren 22 personen van de ongeveer 

40 die zich voor de werkgroep hebben opgegeven. 

Natuurmonumenten coördineert de opruimacties. Anne Los van NM nam van de gelegenheid 

gebruik om de regels te bespreken: 

De Kwade Hoek is een bijzonder mooi, maar ook kwetsbaar gebied. NM is enorm blij met alle 

hulp die ze krijgt om het vuil dat aanspoelt weg te halen, maar er zijn wel spelregels aan 

verbonden: Initiatieven in groepsverband moeten worden gemeld bij NM; er is geen toegang 

met voertuigen zonder toestemming ; afgesloten gebieden tijdens het broedseizoen (15 maart 

– 15 augustus) zijn niet toegankelijk voor opruimacties; terreindelen die ook buiten het 

broedseizoen zijn afgesloten blijven verboden gebied, de rust gaat hier voor; verzameld afval 

wordt alleen in de daarvoor bestemde bakken achtergelaten; we houden altijd rekening met 

de bijzondere natuur in het gebied: verstoor geen grote groepen vogels of zeehonden. Het 

komt met enige regelmaat voor dat er vogels tussen aangespoeld afval broeden: wees daar 

van bewust! 



 

Natuurmonumenten ondersteunt  de werkgroep door 

• Coördineren van gezamenlijke opruimacties 

• Delen van kennis en netwerk 

• Legen van de jutbakken 

• Afval apart sorteren voor wetenschappelijk onderzoek 

 

De werkgroep gaat  aan de slag in vak 2 en 3, het gebied tussen jutbak 1 en jutbak 3. Vak 4 

gaan we niet doen met de groep, dat is te kwetsbaar. 

 

 
 

De data van de schoonmaakacties zijn 21 november, 19 december, 23 januari en 

20 februari. 

Voor al deze data zal van te voren nog een uitnodiging komen. Wilt u ook meedoen? Opgeven 

voor de schoonmaakacties kan altijd via StrandEnZee@nlgo.nl . 

 
 


