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Tegen de bebouwde kom van Stellendam ligt het 
Stellenbos. Het bos is in 1978 aangeplant ter 
compensatie van de ruilverkaveling op Goeree-
Overflakkee. Het bos is in eigendom en beheer van 
Staatsbosbeheer en voor de inwoners van 
Stellendam is het een geliefd uitloopgebied. IVN 
Goeree-Overflakkee was er nog nooit geweest dus 
zaterdag 13 november 2021 trokken 10 leden de 
paden op en de lanen in. Niet zonder eerst koffie 
met zelfgebakken chocoladecake te hebben 
genuttigd.  
 
We waren aangenaam verrast door de uitstraling 
van het bos en de grootte. Een wat waterig 
zonnetje en natuurlijk het goede gezelschap 
maakte de wandeling zeer aangenaam. Cor was in 
zijn werkzame leven hovenier en wist ons 
onderweg op boeiende wijze te vertellen over de 
verschillende bomen. De Gewone esdoorn met zijn 
vele zaailingen, de Noordse esdoorn waarvan het 
blad veel puntiger is, de Hazelaar, Meidoorn, 
Gelderse roos en de prachtige herfstkleuren van de 
beuk die in de zomer met zijn brede takken zijn 
schors beschermt tegen de zon.  

 
 

 
Een van de mooie laantjes door het Stellenbos

 

 

Langs het pad stonden ook Iepen. Veel leven 
zat er niet meer in. De Iepenspintkever draagt 
een schimmel bij zich die de boom zo aantast 
dat deze uiteindelijk het loodje legt. Hoe zielig 
ook de kevers laten wel prachtige sporen in het 
hout na.  
 
Via het tunneltje onder de N215 kwamen we in 
het tweede deel van het bos tegen de Slikken 
van Flakkee aan. Hier waren de paden een stuk 
natter, maar dat mocht de pret niet drukken. 
We hebben genoten van dit bezoek en komen 
zeker nog een keer terug.  
 
Zaterdag 11 december vieren we Sinterkerst in 
het Melissantse Bos. Ik ben benieuwd…….  
 

Sporen van de Iepenspintkever 



 

    
Grote bloedsteelmycena    Inktzwam 
 
 

   
Cor vertelt over de beuk    Nog een mooi paadje 
 


