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Vorig jaar hebben we ook een bezoek gebracht aan
de Zuidkreek bij natuurgebied De Vliegers ten
zuiden van Middelharnis. Toen zaten we midden in
een hittegolf en vonden er volop werkzaamheden
plaats in de boselementen. Omdat het gebied toch
interessant is, hebben we het nog een keer in het
programma opgenomen. Op verzoek van Adrie van
Klinken zijn we deze keer bij de Zuidkreek zelf
begonnen. Een flinke groep van maar liefst 16
deelnemers verzamelden zich om 10.00 uur op de
afgesproken plek. Gelukkig hadden Hans en Joke
voldoende havermoutkoekjes gebakken.

Adrie vertelt hoe het gebied is ontstaan.

Adrie vertelde dat de kreken aan het einde van de vorige eeuw opnieuw zijn ingericht door het
waterschap Hollandse Delta. Na hevige regenval in de jaren 1998-1999 was er veel overlast in het
landbouwgebied. Dat moest anders. De kreken in het gebied zijn toen aangepakt. Zo zijn ze breder
geworden en natuurvriendelijk ingericht, zodat bij tijden van veel regen de gebieden kunnen dienen
als waterberging. En de natuur profiteert mee. Ook het natuurgebied Watergat-Vogelnest bij Stad aan
’t Haringvliet is naar aanleiding van het krekenplan aangelegd.

Wat hebben we hier?

Vanwege de grootte van de groep en het
kilometerhok zijn we in verschillende groepjes
uit een gegaan. Daarnaast had niet iedereen
even veel zin om naar plantjes te speuren en
gaven de voorkeur voor een stevige wandeling.
Een ochtend met voor ieder wat wils dus.

Het bezoek aan de Zuidkreek hebben we
meteen gebruikt om de flora van kilometerhok
72-417
te
inventariseren.
Onze
plantenwerkgroep, onder de bezielende leiding
van Lenie, heeft al heel wat hokken op GoereeOverflakkee en Tholen bezocht en de
aanwezige flora op naam gebracht. Deze
gegevens worden doorgegeven aan FLORON.
FLORON gebruikt de gegevens om de
ontwikkelingen van de Nederlandse flora in
kaart te brengen. Deze informatie kunnen
terreinbeheerders en overheidsinstanties
gebruiken voor het beheer en onderhoud.

De plantenspeurders hebben heel wat data verzameld. Leuke soorten waren; Wolfspoot, Watermunt,
waar je volgens kenners de lekkerste muntthee van kan maken, rozetten van waarschijnlijk de
Rietorchis, Veenwortel, Gevlekte rupsklaver, Grote kaardebol, Pinksterbloem, Pastinaak, Valeriaan en
diverse Wikke soorten.

Rode klaver.

Valeriaan nog net niet in bloei.

Wie het weet mag het zeggen.

De Paardenbloem, zo gewoon en toch bijzonder.

Een aantal deelnemers had ook de verrekijker meegenomen. Onderweg werden nog Buizerd, Karekiet,
Tuinfluiter (zingt al een “snelle Merel”), Zwartkop, Meerkoet en Wilde eend gespot en/of gehoord.

Kleine groenband spanner

Bruin blauwtje

Brede orchis

Ringelwikke

Al met al een geslaagde ochtend midden in de polders van Middelharnis.

