Oogstfeest De Groote Modderkolk
5 augustus 2018
11.00 – 16.00 uur
De Groote Modderkolk
Loenen (Gld.)

Op zondag 5 augustus 2018 organiseert Natuurmonumenten weer het jaarlijkse oogstfeest
op het open erf De Groote Modderkolk. Deze leaflet geeft een toelichting op de (mogelijke)
activiteiten gedurende deze dag.

Oogstfeest
We organiseren het oogstfeest dit jaar voor de 6e keer. Ieder jaar trekt dit evenement circa
2.500 bezoekers, waaronder zo’n 500 kinderen. De bezoekers blijven gemiddeld 3 uur op de
locatie.
De doelstelling van het oogstfeest is om de bezoekers kennis te laten maken met het
traditionele oogsten van het graan. Hiervoor wordt het graan op de akkers van de Loenense
Enk van Natuurmonumenten op traditionele wijze gemaaid. Daarna wordt met een oude
dorsmachine het kaf van het koren gescheiden.

Naast het oogsten is er o.a. ook aandacht voor oude ambachten zoals spinnen en smeden,
oude en nieuwe tractoren en 2-takt machines. Tevens is het mogelijk om onze Brandrode
runderen te bewonderen in de potstal en op het veld. Brandrode kalfjes knuffelen door de
kinderen is altijd een groot succes.
Op het grote weiland is een stroberg waar kinderen en ouders naar hartelust kunnen spelen.
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Verder zijn er op een apart gedeelte van het terrein allerlei OERRR (jeugdprogramma van
Natuurmonumenten) activiteiten voor de kinderen waaronder een blote voetenpad,
waterdiertjes zoeken, touwbrug en zelf popcorn poffen. De kinderen kunnen een OERRR
junior boswachter worden als ze alle bijbehorende onderdelen hebben volbracht.

De mountainbike vereniging Last Gear verzorgt een korte clinic mountain biken.
Vanaf het centrale plein zal om het uur een huifkarrit vertrekken voor een rondtocht van
ongeveer 45 minuten rondom Loenen.

Naast al de hiervoor genoemde activiteiten is er volop gelegenheid om de inwendige mens te
voorzien van eten en drinken. Op het erf en in de boomgaard zijn kramen aanwezig waar de
bezoekers overwegend biologische producten kunnen kopen.
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Plattegrond oogstfeest 2016
Voor het oogstfeest 2018 zullen we een vergelijkbare opzet hanteren als de plattegrond
hieronder.
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Open erf Groote Modderkolk
Natuurmonumenten is eigenaar van open erf De Groote Modderkolk. Vanuit
cultuurhistorische overwegingen houden we hier zo’n 100 Brandrode runderen, één van de
zeldzaamste runderrassen van Nederland. In samenwerking met Verdandi hebben we op dit
terrein een woon- werkgemeenschap voor jonge mensen met een verstandelijke beperking
opgericht. Hier wonen 10 jongeren en dagelijks komen er nog 15 à 20 jongeren bij voor een
dagbesteding. Zij verzorgen onder andere het voeren van de brandrode runderen en
kleinvee, onderhouden de groentetuinen, en werken ook mee aan de activiteiten binnen het
theehuis.

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is de vereniging voor mensen met hart voor de natuur. Wij geven de
natuur in Nederland de ruimte. We beschermen natuurgebieden, waardevolle landschappen
en cultureel erfgoed. Zo blijft onze natuur behouden en kunnen we hier met zijn allen nog
eeuwenlang van blijven genieten.
Wij danken ons succes aan onze ruim 700.000 leden en donateurs en aan onze vrijwilligers
en partnerbedrijven. Dankzij jullie steun kan iedereen in Nederland genieten van de
afwisselende natuur die ons land rijk is.
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