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Voor 2021 noteren we: weinig uitstapjes, veel regen en een schokkend kilometerhok! 
 
We zijn, met weinig deelnemers, drie keer een avondronde gaan doen en zes keer een middagronde. 
We hebben meestentijds mooi weer gehad: een windje, zonnetje en GEEN regen! 
Enkele keren was het wat kouder maar een jas is zo aangetrokken. 
Ene keer hebben we moeten afmelden en een week doorgeschoven, werkelijk een regengordijn vanaf tien 
uur in de morgen. Pas tegen zes uur in de avond klaarde het op. 
 
Toch konden we “slechts” vijf kilometerhokken naspeuren: er heeft geweldig veel werk in gezeten, de 
meesten hebben we in twee rondes geïnventariseerd. 
 
Het HNS KM hok bij Middelharnis was extra spannend: een TEKENdijk! 
Niemand heeft schade opgelopen……………voor zover bekend. 
Het was veel loopwerk, heel het vakantiepark met allerlei straatjes en je moest telkens terug, in “gewone” 
dorpen kunnen we echt een rondje lopen maar daar helaas niet. 
Mooie soorten gevonden, Anja moest zelfs nog met haar buurvrouw een heel stuk naderhand doen, een 
soortement wildernis nakijken achter het vakantiepark! Voor haar geen bijzondere opgaaf: tegenwoordig 
mag je op het park ook permanent wonen en Anja met haar man hebben de kans waargenomen. 
 
Het KM hok met een stukje Watergat erin deden we op ene avond, maar het heeft echt zweetdruppels 
gekost -  dijk op dijk af - om het gereed te krijgen. 
 
Daar in de buurt hebben we nog twee km hokken nagekeken voor Floron, gewoon aansluitend aan het 
vorige. Wel twee middagen voor hetzelfde hok genomen, dan hoef je niet zo te haasten en kan ikzelf weer 
op tijd terug naar de Thoolse dreven. 
We kwamen bij een dijk met, volgens de kaart, enkele afritten, dus ik had de route DAAROP afgestemd. 
MISPOES: Eigen Weg! 
Daarna was ik de kluts kwijt, had ook geen zicht meer op de kaart en de omgeving, waar nu noord, oost, 
zuid of west was. 
Naderhand bleek dat we een hele hoek waren vergeten, die heb ik de volgende sessie meegepakt, een half 
uurtje eerder gestart. 
 
Tot besluit een KM hok volgens Het Nieuwe Strepen, op verzoek van Floron: stukje Ooltgensplaat, stukje 
polder, vakantiepark  EN een hoek van Hellegatsplaten. 
Gelukkig waren we de eerste middag met vier deelnemers zodat we echt in tweetallen naar weerskanten 
zijn gegaan. Corrie met Anja kozen voor vakantiepark en polder, Kirsten en ik wandelden naar de 
Hellegatsplaten. En ik maar noteren en Kirsten maar roepen, er kwam werkelijk geen einde aan! Ook Corrie 
met Anja hadden veel soorten genoteerd maar een tweede ronde moest volgen: we waren nog lang niet 
gereed. Dat hebben Kirsten en ik dan samen gedaan, dijkjes, sportvelden en een stukje dorp. 
 
De lijsten invoeren is een “najaarswerk” en bij de Ooltgensplaatse BLEEF ik invoeren, wel een half uur lang. 
Je gaat dan ook fouten maken, wat een rij soorten. Het beste Flakkeese KM hok tot nu toe: ruim 350 
soorten. Dat van Middelharnis mag er ook wezen met meer dan 270 soorten. 
Het KM hok dat een stukje Watergat bevat komt uit op 227 soorten en de beide ander hokken onder  
Oude Tonge: eentje langs de weg naar de Haringvlietbruggen met een deel Industrieterrein komt uit op 270 
soorten en eentje wat verderop tussen de akkerlanden ruim 170 soorten. 
Flakkee is veel soortenrijker dan iedereen denkt! 
 
Scherpenisse, december 2021,  
Lenie Ponse, coördinator. 
 
 


