Programma wieren excursies 2019
Nr

Datum
Tijd

Tijstip eb
Laagwater

Waar
GPS coörd

Opmerkingen

1

Februari
wo20
vr22
za23 (11:30)
ma25

10:00 (-162cm)
11:36 (-172cm)
12:25 (-174cm)
13:44 (-166cm)

Strijenham
Duikerslocatie:
51.522595, 4.140573
Lage strekdam:
51.522116, 4.147102

Oosterschelde.
Kleine lage strekdam.
Maximaal laag water, noodzakelijk om de
laag gelegen strekdam te bezoeken.
Vroeger was dit een locatie van
Hauwwier.
Parkeerplaats bij duikersplek.
Wanneer slecht weer op za23, dan
mogelijk verplaatsen naar ma25.

Maart
wo13 (13:00)

13:30 (-158cm)

Viane strekdam
51.617809, 4.009560

Oosterschelde.
Verdwenen plaats bij Ouwerkerk.
Oude strekdam en haven, ten oosten van
Ouwerkerk. Aanwezige kleiputten
ontstaan als volg van dijkherstel na 1953.

April
wo10 (13:00)

13:30 (-154cm)

Mei
wo8 (11:30)

12:34 (-148cm)

juni
wo5 (10:00)

Geen eb / vloed

2

3

4

5

Stavenisse haven west Oosterschelde.
51.593851, 4.003875 Haven west, bij camping, tot aan de
Stavenisse westnol Westnol.
51.593092, 3.993244
Wissenkerke oude
haven
51.603171, 3.796350

Oosterschelde
Nd Beveland, Parkeren bij een oude
haven, stenige kust met veel ondiepe
gedeelten. Ook interessant voor
plantenliefhebbers en vogelaars.

Grevelingendam
Spuisluis_links
51.679276, 4.145752
Spuisluis_rechts
51.680248, 4.149767
Mogelijk is ook een
bezoek aan de Plaat
van Oude-Tonge
(11:35, (-144cm)

Grevelingenmeer
Aan weerszijden van de spuisluis liggen
keien in ondiep water. Parkeren voor de
spuisluis. Mogelik ook een bezoek aan de
laatste parkeerplaats bij de steiger.
Betaald parkeren van 1 mrt / 1 nov.

juli
6

6

7

8

Geen excursie, vakantieperiode.

augustus
ma19 (10:30)

10:54 (-53cm)

september
wo4
wo11 (8:15)
vr13
za14
ma30

13:50 (-123cm)
8:45 (-119cm)
10:16 (-117cm)
10:46 (-113cm)
11:10 (-125cm)

oktober
ma14 (10:15)

10:44 (-119cm)

November

Neeltje Jans
51.642045, 3.706065

Noordzee.
Ondiep bassin door lage stenen dijk
gescheiden van de zee. Stenen keren.
Ondiepe poelen, bassin permanent onder
water.

Gorishoek
51.527360, 4.075077
Tuttelhoekje
51.526818, 4.092362

Oosterschelde.
Rijke wierenplek, bassin permanent onder
water, uitstroom gedeelte rijk aan
roodwieren.
Tuttelhoekje met aparte vondsten.
Voorkeur wo11, kan nog veranderen.

St Annaland
Trap haven
51.603020, 4.107191

Oosterschelde.
Bij trap voor botenpassagiers.

Brouwersdam
Strekdam
51.778653, 3.865102

Noordzee, ronde strekdam, bij
botenhelling.
Datum en tijd nog nader in te vullen,
maat alleen als het weer het toelaat.

december

Geen excursie
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Opmerkingen over de excursies
•
•
•

•
•

•

•

Het tijdstip van laagwater geldt voor de Oosterschelde. Het tijdstip van laag water langs
de Noordzee vindt 1½ uur eerder plaats
Excursies starten zo’n kwartier tot een half uur voorafgaand aan het tijdstip van
laagwater, en duren maximaal 2 uur.
Ten gevolge van andere bezigheden van de belangrijkste deelnemers zijn er geen
geplande wierenexcursies op dinsdag, donderdag en zondag.
Liefst ook geen wierenexcursies op vrijdag en zaterdag wegens andere excursies.
Vanaf 15 jun / 1 aug vakantieperiode, geen georganiseerde excursies.
Voor de excursies naar de Oosterschelde en Noordzee moet het laag water zijn, maar
weersomstandigheden zijn ook belangrijk, vooral de wind en temperatuur in het voorjaar
en najaar.
Coördinaten:
GPS=Lat,Lon > GPS coördinaten in decimale graden. Deze kunnen in Google Earth
ingevoerd worden (Search), de positie op de kaart wordt dan getoond.
Getijden: www.getij.rws.nl
Locatie voor laag water langs de Oosterschelde: Stavenisse.
Locatie voor laag water langs de Noordzeekust: Lichteiland Goeree.

Kaartoverzicht van de excursies

Vlaggen van links naar rechts: Neeltje Jans (groen), Wissenkerke (blauw), Stavenisse (groen&blauw), Viane
(oranje), Gorishoek (oranje&rood), St. Annaland (paars) en Strijenham (geel&blauw)
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Vlaggen van links naar rechts: Neeltje Jans (groen), Brouwersdam (blauw), Viane (oranje), Grevelingendam:
(steiger:geel, strekdam Plaat van Oude-Tonge:rood, spuisluis_links:geel, spuisluis_rechts:blauw)

Details van de excursielocaties

Gorishoek (oranje)
Tuttelhoekje (rood)
Brouwersdam (blauw)
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Grevelingendam
Steiger (geel)
Strekdam Plaat van Oude-Tonge (rood)
Spuisluis_links (geel)
Spuisluis_rechts (blauw)

St. Annaland, trap bij haven (paars)

Stavenisse
Westnol groen)
Haven west (blauw)

Strijenham
Duiklocatie (geel)
Lage strekdam (blauw)

Viane (rood)
Wissenkerke
Oude verzande haven, aan het einde van de
Emelissedijk (groen)

Contactadres
DirkJan Dekker
Email: dirkjan.kirsten@kpnmail.nl
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