
Goedemiddag Anne Marijke, 
  
Hier zoals gewoonlijk een verslag onderdeel Proeftafel bij de buitenlesdag Grevelingen, 
Slikken van Flakkee, 18-10-2019. 
  
Vol verwachting hebben we de zon begroet op donderdag 17 oktober: als ‘t morgen ZO is! 
Maar een gemiddelde tussen woensdag 16 oktober (vanaf laag water motregen) en 
donderdag 17 oktober zou ook al geweldig zijn. En het is een gemiddelde gebleken, zeker 
voor mij want we hebben slechts ene korte regenbui gehad, waarbij we schuiling vonden in 
de Golf PLUS. 
  
Vrijdagochtend om 5.50 uur opgestaan  (wassen-aankleden-tandenpoetsen) en eerst even 
gekroeld met onze jonge huiskat, ‘t is echt een schootvriend. De maan stond heel helder en 
de thermometer gaf 13 graden aan; de horizon was het wat bewolkt en het groeide 
behoorlijk snel aan: we houden ‘t niet droog vandaag. Ook de windsnelheid steeg per 
kwartier. 
 
Daarna wat naar de auto gedragen want een proeftafel vraagt goed afsluitbare dozen of 
emmertjes en die moeten allemaal een goed plekje krijgen, ’t liefst in de koffer van de auto. 
Ook de emmer met demonstratiewieren voor DirkJan en Kirsten eerst in de auto gezet want 
stel dat ik ‘m vergeet ................... in de Grevelingen kan ‘t gebeuren dat ineens alle 
bruikbare wieren zijn weggespoeld; daarnaast geeft de Oosterschelde door de 
getijdebeweging meer gelegenheid om de diepzee roodwieren te verzamelen. 
Vervolgens de kippen en de twee porties kuikens hun verzorging gegeven, opa haan niet 
vergeten! 
  
Lekker twee beschuiten met kaas opgepeuzeld en een dubbele mok thee naar binnen 
gespoeld: begin de dag goed. Het werd al wat meer licht buiten, tijd om te vertrekken. 
Onderweg heerlijk hier en daar wat ontwakende vogels bekeken, de Oosterschelde was goed 
vol en de Rammegors stroomde nog in.  
Besloten om binnendoor naar de Bieningenweg te rijden, ‘t is voor mij altijd een mooie route 
met hier en daar “natuurplekjes”. Slechts ene vrachtwagen als tegenligger, vanaf de 
Ventweg Grevelingen tot de Slikken van Flakkee (en de chauffeur wachtte nog aan de kant 
tot ik was gepasseerd) .................. heerlijk rustig. 
  
Op de lesplek aangekomen waren al enkelen bezig de voorbereidingen te treffen, ‘t is geen 
flauwe kul hoor, een buitenlesdag organiseren! Mijn onderdeel was weer de Proeftafel, met 
allerlei uit de Grevelingen, uit de bossen- of van het land rondom. Omdat ik niet gebonden 
was aan water of steiger kon ik vrij kiezen waar de beste plek was, uit de wind!, voor de 
proeftafel. Het was achter een bosje, de auto schuin er naast en met zicht op de 
Grevelingen, daar bijna windstil, ongelofelijk, want op de vlakte was ‘t zeker windkracht 6.  
 
Tijdens de pauze heb ik nog heerlijk in de zon gezeten op mijn wachtstoel, met anderen rond 
me. Eerst nog twee heerlijk belegde luxe broodjes gekregen plus een flesje peren/appelsap, 
dat we met elkaar hebben opgegeten in de excursiekar, maar daar klapperde het mij teveel. 
Zelfs de trekkerchauffeur kwam later naar mijn eigen zonnige hoekje! 
  



De enthousiaste kinderen hebben de hele dag door gegriezeld of genoten van alle vreemde 
smaken, soms kwam er eentje met een bijzondere opmerking: “Dit is nu echt puur natuur” 
Ik gaf als vergelijking de pakjes en zakjes met poeder, die thuis heel vaak worden gebruikt bij 
de maaltijden. Soms “zag” je kinderen gewoon denken, als ik opmerkte dat het poeder 
afkomstig is van...... ja waarvan eigenlijk, want ‘t is gedroogd en gemalen, er kan best een 
muizenstraat in zitten maar dat zien we niet! Opmerkelijk: geen enkel kind gaf aan, dat bij 
hen thuis GEEN pakjes en zakjes werden gebruikt! 
  
Eerst wat verteld over de zoutminnende planten, eigenlijk meer gevraagd WELKE planten er 
dan langs het zoute Grevelingenmeer groeien. Enkele kinderen wisten niet meer of ’t zout 
was of zoet, dan maar proeven: ZOUT!!!! Ik had Lamsoor meegebracht van Tholen want 
even kijken van te voren langs de Grevelingen is net een beetje te veel van het goede. Voor 
elk kind was een stukje om op te eten als ze ‘t wilden, de meesten wel ja; ZOUT! Hoe kan het 
ook anders als je altijd met je wortels bij het zoute water staat......dit bedachten de kinderen 
zelf hoor, op mijn vraag hoe dat nu zo kon zijn. De kruidenboter met Lamsoor en Kraailook 
viel in goede aarde, sommigen wilden wel drie crackers maar ..... de tijd was niet ruim 
genoeg daarvoor. 
  
De Walnoten, Amandelen (wat zijn die kei- en keihard) en Hazelnoten werden fanatiek 
gekraakt door de jeugd, de meesten hadden nog nooit een noot gekraakt, ongelofelijk. Ik 
had ook een bakje met gepelde noten bij me, dus ze konden proeven als er geen 
gelegenheid was om zelf te kraken. Ook de Hazelnootjes die ik bij ons van de struiken had 
gehaald met de plukzak werden bewonderd om de manier waarop deze aan de struik 
hangen, drie of vier bij elkaar in een “huisje” (concurrentie van de Scherpenisser Vlaamse 
gaaien bij de noten die ik liet vallen). 
  
Gekookte Alikruiken was een hoofdstuk apart: bij elk groepje was wel een kind of 
volwassene die deze zeeslak lustte, dus de jeugd aan de gang om ze uit hun huisje te halen – 
met een prikker- en te overhandigen aan hun grage groepsgenoot. Veel kinderen waren 
boos op zichzelf als niet de hele slak tevoorschijn kwam, ze pulkten net zo lang tot ze de 
staart OOK te pakken hadden. Eerst het dakje eraf, dan prikken in de raspvoet ................en 
hijsen maar. Prachtige foto’s zijn gemaakt van enkelen die dit hapje probeerden! 
  
Deze keer mochten de kinderen zelf een stukje (geblancheerde) Zeesla afknippen en rond 
een plakje banaan vouwen, opeten ook vanzelf. Sommigen beliefden geen banaan maar 
wilden graag een kaal stukje Zeesla hebben en af en toe zelfs nog een paar stukjes.  
Ook de zeewierhapjes zo los/op cracker of rijstwafel, de omelet met de veldkruiden -
Brandnetel, Paardenbloem, Vogelmuur, Smeerwortel, Weegbree, Duizendblad en 
Zevenblad- en daarnaast de haas en de gans hebben zich stellig goed in de markt gevoeld. 
Ook de zeewierchips van Blaasjeswier, echt zo uit het zoute water de oven in, was heerlijk 
knapperig gebleven. Dit had ik vorig jaar in de olie gebakken, maar ‘k vind dat zo smerig 
................. en Zeeslachips is erg vochtgevoelig dus dat was niet aan de orde met de 
dreigende regenbuien. 
  
Een veldkoek reed ook mee uit Scherpenisse, met Walnoot, Appel en Veenbes, bestemd 
voor de begeleiders van het kroost, een schot in de roos hoor, ieder graaide onder de 
theedoek; zelfs was er nog tijd om af en toe een Zeeuwse babbelaar uit de delen! 



  
Zo’n buitenlesdag is rap voorbij, tot besluit hebben we nog koffie gedronken in mijn “luwe” 
hoekje met elkaar, plus de restjes van de veldkoek opgesnoept. Samen besproken dat ‘t in 
de wind wel erg bar, maar toch goed te doen was als je warme kleding aan had. 
 
Sommige kinderen EN begeleiders hadden echt niet voldoende warme kleren aan om op de 
steiger te vissen, die zullen wel hebben gebibberd. De wisseling met het fluitje is goed 
verlopen, echt een vooruitgang bij vorige jaren. Ook concludeerden we dat de tijd voor elke 
groep in feite te kort is om je verhaal te doen, ik kwam nooit helemaal rond ................ maar 
welk onderdeel kunnen we schrappen? Vogels behoort bij de Grevelingen, evenals 
zoutplanten, schelpen, zeewieren en krabben; zullen we de Proeftafel dan laten verdwijnen? 
Of wat minder kinderen uitnodigen zodat voor elk groepje meer tijd is. Of wat grotere 
groepjes (mijn voorkeur gaat uit naar dit laatste). 
 
Fijn dat in de middag bij het krabbenvangen een dubbele bezetting was, ‘t is altijd een 
geliefde bezigheid bij de jeugd, maar jammer van de lege “Vogelpost” ‘s middags. En op 
twee posten gids wezen gaat nu eenmaal niet, ik heb ‘t nog geprobeerd ..................maar dat 
is zelfs teveel van het goede voor een Zeeuwse Babbelaar! 
  
Op de terugreis binnendoor kreeg ik een flinke plens regen (we gingen aan de BBQ bij onze 
Koen), bijna tot Scherpenisse, en ik moest zo nodig!!!!! 
 
Lenie Ponse, natuurgids. 
 

 


