Buitenbantpad 3 en 5 km
Honden niet toegestaan
Geschikt voor Nordic Walking

Lekker uitwaaien op een route die gangbare en
biologische landbouw combineert met bos, een
drafbaan en de rand van het dorp Bant; dát biedt
het BuitenBantpad. Maar er is méér, kijk op
www.buitenbant.nl voor onze activiteiten.
Tineke Alberts
Noorderringweg 8 – 1
8314 PH Bant
Telefoon: 0527-785428

Route
Het Buitenbantpad biedt met een 3 km- en een 5 km-variant voor ieder wat wils: óók voor de
inwoners van Bant, want het bestaande fietspad rondom het dorp krijgt met deze
Kuierlattenroute twee extra 'wandellussen'. U kunt uw wandeling beginnen bij de boerderij
van Tineke en Herma Alberts-Ronda aan de Noorderringweg 8-I, de initiatiefnemers van
deze Kuierlattenroute. Of u start in de dorpskern bij het multicultureel centrum Bantsiliek in
de voormalige RK-kerk, die met haar unieke bouwstijl opvalt in het strakke polderland. Dat dit
centrum bij de route ligt, geeft u de gelegenheid om uw wandeling te combineren met één
van de culturele activiteiten of inspirerende ontmoetingen op het gebied van zingeving,
spiritualiteit en geloof die hier worden georganiseerd (zie voor de agenda www.bantsiliek.nl).
Wij beginnen echter op het erf van het biologische akkerbouwbedrijf van Alberts-Ronda.
Deze dames namen het initiatief voor deze route, omdat zij vinden dat iedereen in de
gelegenheid moet zijn om te genieten van het mooie buitenland van Bant. Er is inderdaad bij
de start van de wandeling al veel te bewonderen. Zo ziet u er een bijenkast. Geen angst: de
bijen zijn geen 'killerbees' belooft Alberts. De vliesvleugelige insecten gedijen hier goed. Zij
halen hun stuifmeel en nectar uit bomen en struiken. En die zijn er hier genoeg.
De boerinnen doen mee aan het boerenervenproject in Flevoland en dat heeft geresulteerd
in nieuwe aanplant van beuken, eiken, Gelderse roos, kardinaalsmuts, gele kornoelje, wilde
liguster, sleedoorn, veldesdoorn, vogelkers, vuilboom (die het hele seizoen voor de bijen
bloeit) en zoete kers. Dankzij de gelaagdheid in de singel voelen bijen, maar ook allerlei
andere soorten dieren zich er helemaal thuis. Wezels, de appelvink en zelfs de bruine
kiekendief zijn hier gesignaleerd! De laatste overigens mede dankzij de kippen op het erf:
'kieken' betekent kuiken en deze kiekendief deed zijn naam eer aan… De fauna gaat
trouwens alleen maar toenemen de komende jaren, wanneer ook de ingezaaide
bloemenmengsels in de akkerranden gaan floreren.

Vlak voor de akker staat de voormalige hooiberg op het erf. Loop er gerust naar binnen! U
kunt er tegen geringe vergoeding uw eigen kopje koffie of thee maken en u vindt er
informatie over allerlei bezienswaardigheden in de omgeving. In het logboekje kunt u
berichten achterlaten en die van uw voorgangers lezen. Bij de hooiberg hangen ook de
valkenkast, uilenkast en vleermuizenkast.
Op het erf, met uitzicht over de kavel, staat ook een replica van een schaftkeet. Zo'n keet
bood de arbeiders tijdens de drooglegging van de Noordoostpolder de nodige beschutting.
Daarna begint de wandeling, die de eerste achthonderd meter dwars over de kavel gaat
richting Polentocht. Aan uw linkerhand een akker met gangbare teelt, rechts de akker van
Alberts en Ronda met biologische gewassen, de dames hebben zich gespecialiseerd in
biologische zaadteelt. Wanneer u rechtsaf langs de tocht richting de Lemsterweg loopt, vindt
u aan het begin een mooi stil plekje aan de wal. Hier wordt de wal om en om gemaaid,
waardoor er altijd begroeiing is voor vogels en dieren. Gewoon even gaan zitten en met de
ogen dicht genieten van het suizende riet; onthaasting pur sang!
Waterschap Zuiderzeeland beheert onder andere de tochten in Flevoland, een belangrijk
onderdeel van het Flevolandse watersysteem. In totaal zijn er 1200 kilometer vaarten en
tochten en maar liefst 5000 kilometer sloten. Bij veel tochten vervangt het waterschap de
houten of betonnen oeverrand door een natuurvriendelijke of duurzame oever. Zo ook bij de
Polentocht waarlangs dit pad voert. De traditionele berm wordt verruimd tot een plasberm
van twee meter breed, die zo'n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding kan de tocht
meer water bevatten en afvoeren als het hard regent en krijgt het agrarisch gebied minder

snel ‘natte voeten'. Het ondiepe water is het leefgebied van waterdiertjes, zoals libellelarven,
waterkevers en jonge vis. Daarnaast biedt de glooiende oever meer ruimte aan planten en
dieren. Otters, reeën, kikkers en ringslangen kunnen makkelijk het water in en uit, libellen
scheren over het ondiepe water, vlinders en allerlei andere insecten zoeken nectar bij de
bloeiende oeverplanten.
Veel minder bekend is dat sommige tochten ook water aanvoeren. Het aangevoerde water
wordt onder andere gebruikt voor droogtebestrijding, doordat de agrariërs het water uit de
tochten kunnen gebruiken om de akkers te besproeien, voor doorspoeling van de vaarten en
voor peilhandhaving.

De route vervolgt verderop langs de drafbaan, ooit opgezet door de in de polder bekende
familie Crebas. Als u geluk heeft wordt er getraind. Prachtig om te zien: de paarden lijken
één bonk spieren en bewegen met een fenomenale souplesse. Wilt u hier alstublieft
voorzichtig zijn met geluiden en gebaren? Paarden kunnen schrikken, met alle mogelijke
vervelende gevolgen vandien.
U loopt langs de akker en gaat dan over een plank over de sloot het gemeentebos in, met
onder meer eiken, fluitekruid en vlier. Aan het eind van het bospaadje komt u op een verhard
pad. Wie een kort ommetje wil lopen, gaat hier rechtsaf. U loopt verder door de bosstrook en
vervolgens langs een door bos ingesloten weitje met grote bomen. Bijna sprookjesachtig! In
het voorjaar lopen hier schapen en lammetjes. U gaat vervolgens rechtsaf over het fietspad
langs de Noorderringweg weer terug naar het startpunt.

Wie meer energie, tijd of zin heeft, gaat op het verharde pad na het bospaadje linksaf en
steekt de weg over en volgt het verharde bospad. Op de rest van de route wacht u een
bankje: hier gaat u van het verharde pad af en vervolgt de route langs de bosrand. U ziet
akkerland, een kleine wijk in aanbouw, het ijsbaantje, een brede eikensingel bij de
sportvelden, nogmaals (een zeer afwisselend) bos en leuke volkstuintjes. Altijd weer leuk om
te zien wat mensen verbouwen!

Daarna sluit u weer aan op de 3 km-route en gaat u linksaf over het fietspad langs de
Noorderringweg. En zoals een goed begin het halve werk is, is een goed einde dat ook. Aan
de Noorderringweg loopt u langs de boerderij van de familie Crebas: een cultuurboerderij
van het type Wieringermeer uit de jaren '40. De Noordoostpolder werd vanaf deze
boerderijen ontgonnen. Er werden per boerderij ongeveer 800 hectaren in cultuur gebracht,
die vervolgens werden ingedeeld in kleinere percelen voor de boeren die daarna kwamen.
Daarna de boerderij van Tineke en Herma. Deze is van het Zeeuwse type en stamt uit de
jaren '50.

Terug op het erf mag kunt u nog even een kijkje
nemen bij de kippen, zij zijn wel blij met een
extraatje. Maar neemt u dan alstublieft wat
biologisch brood daarvoor mee: ook de kippen op
dit biologische akkerbouwbedrijfje worden
uiteraard biologisch gehouden!
Deelnemers
Initiatiefneemster Tineke Alberts pacht de
boerderij waarop haar grootouders in Flevoland
begonnen met boeren. "Mijn opa en oma zijn hier
gekomen uit Groningen, nadat zij via een soort 'assessment anno jaren '50' waren
beoordeeld: hun linnenkast was gecontroleerd op netheid en er was bekeken hoe zij hun
kippen voerden. Dat Tineke en Herma nu op deze boerderij van 12 hectare boeren, is een
droom die is uitgekomen. Tineke: "Wij zijn echte buitenmensen en natuurliefhebbers. En hier
liggen mijn roots. Wij vinden het leuk om biologisch te telen, om op een andere manier bezig
te zijn. Wij hebben ons gericht op de biologisch dynamische zaadteelt en werken met een
ruim bouwplan waarin de gewassen één keer per zes jaar op hetzelfde stuk grond groeien.
Ook hebben we altijd een deel in groenbemesters (luzerne) staan en telen we tarwe, beide
zorgen voor een goede bodemstructuur en de luzerne brengt stiktstof in de grond.Dat zorgt
voor een gezonde bodem. Verder experimenteer ik met EM: effectieve micro-organismen.
Die breng je vier keer per groeiseizoen op de akker. Dat verhoogt de biodiversiteit van de
bodem."
Tineke: "Ik was altijd al wel bezig met tuintjes
en zaden. Ik heb ook diverse wilde
plantencursussen gevolgd. Ik heb in de
sociaal pedagogische hulpverlening gewerkt,
en heb de overstap naar de Landbouwschool
van de Biologisch dynamische Warmonderhof
in Dronten gemaakt. Toen dit bedrijf
beschikbaar kwam, hebben wij daar wel even
over nagedacht. Het bedrijf is niet groot genoeg om van te leven. Maar we zijn beiden nog
steeds parttime aan het werk in het onderwijs. Op die manier is het goed te doen. En we
hoeven er niet rijk van te worden. Dat zijn we al: we wonen hier!"

Het werd al eerder vermeld: Tineke en Herma namen het initiatief voor de Kuierlattenroute,
omdat zij vinden dat iedereen in de gelegenheid moet zijn om te genieten van het mooie
buitenland van Bant. Naast u als wandelaar, willen zij zoveel mogelijk anderen uitnodigen op
hun bedrijf. Scholen bijvoorbeeld. Of buitenlanders. Ze staan daarom ook geregistreerd bij
WWOOF: de World Wide Opportunities on Organic Farms. "Mensen die op reis zijn, kunnen
via dit netwerk werk tegen kost en inwoning vinden bij agrarische bedrijven over de hele
wereld.

