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Maar liefst 14 dappere natuurliefhebbers 
trotseerden zaterdag 8 december weer en wind 
voor een bezoek aan de Kwade Hoek. Naar 
schatting stond er een stevige windkracht 7 maar 
de voorspelde regen bleef gelukkig uit. Deze keer 
startten we niet op de parkeerplaats aan de 
Oostdijkseweg, maar verzamelden we bij de ingang 
aan de Meester Snijderweg bij de buitenhaven van 
Stellendam. Staand in de luwte van de bus van 
Geert smaakte de warme koffie met stroopwafel 
prima. Muts op, wanten aan en jas stevig dicht, 
klaar voor de tocht.   

 

 
 
Na de beklimming en afdaling van de bitumen buitendijk vervolgde we onze tocht over het strand. Op 
diverse plekken werd stil gestaan om naar de vogels te turen. Hele groepen Scholeksters hadden zich 
verzameld op het slik. Ook de Middelste zaagbek, Bontbekplevier, Grote mantelmeeuw, 
Drieteenstrandloper en vele Wulpen werden door de kijker gespot. Druk foeragerend naar schelpen, 
garnaaltjes of andere zilte lekkernijen. In het duin stond nog een enkele plant in bloei, zoals de 
Zeeraket. Vermoeden is dat na de extreem droge zomer sommige planten aan een soort tweede 
bloeiperiode zijn begonnen.  
 
 

 
De mooie mysterieuze cirkel op het strand. 

 

Opvallend op deze plek zijn de vele stenen op 
het strand. Met name vuursteen, baksteen en 
soms zelfs een stuk beton.  Ook werd er een 
mysterieuze cirkel op het strand gesignaleerd. 
Wie zou dat hebben gedaan? Volgens een 
aantal deelnemers kunnen de stenen 
afkomstig zijn van Havenhoofd. Voor de aanleg 
van de Atlantikwall tijdens de Tweede 
wereldoorlog is het buurtschap met de grond 
gelijk gemaakt en het puin is waarschijnlijk 
gebruik voor de aanleg van een pad om de 
bunkers in het duin te kunnen bereiken.  
   

 
De steen met diverse gaten en sporen van 
schelpen deed de hersenen van menig 
natuurgids kraken. Hoe zou dat nu gekomen 
zijn? Waarschijnlijk bestaat de steen uit diverse 
soorten materiaal en is het een schelpdier 
gelukt om in het zachtere kalk gangen te boren. 
De natuur laat maar weer eens zien hoe 
bijzonder zij is. 

 



We vervolgden onze wandeling door de duinen en vervolgens via Havenhoofd langs het Zuiderdiep 
terug naar de parkeerplaats. Ondanks de wind was het een heerlijke wandeling. 
 

   
De zaadpluizen van de Bosrank.    Goed gekleed de paden op. 
 
 

   
Gespot; de Buizerd en Bruine kiekendief.    Vogelkijkhut Poot’s Punt bij Havenhoofd. 


