
 
 
 
 
Vervolg Speuractiviteiten 2020 Plantenwerkgroep Goeree Overflakkee 
-oost. 
 
Zoals reeds eerder vermeld: in de maanden juni en juli proberen we drie keer op een avond 
te gaan speuren. We hebben op die avonden dan ruim drie uur de ruimte en dat is echt de 
moeite want de wandelafstanden zijn vaak best groot. 
De laatste avondwandeling maakten we de eerste week van juli en we troffen het bijzonder 
goed: niet te warm maar wel fijne speuromstandigheden en licht bewolkt. 
En wat opperbest in de smaak is gevallen: geen enkele mug!!!!!!!!!!! 
Deze laatste avond waren Corrie, Mary en Kirsten van de partij met mij. 
Stad aan het Haringvliet was aan de beurt met de dijken eromheen, voorwaar geen 
kleinigheid. De dijken moeten we allemaal twee keer langs, soms zelf drie keer als een brede 
bovenberm aanwezig is. We besloten direkt dit kilometerhok in twee keer te bekijken. 
En wat rijden ze allemaal hard daar, ongelofelijk …………. 
 
Eerst zijn we vanaf de parkeerplaats bij “Hetty’s” richting dijken gegaan, Kirsten achteraan. 
We hadden allen de dijknamen genoteerd want dan spelen we “op safe”…….. Kirsten was 
naar een dijk gereden met dezelfde naam maar bij een ander dorp! 
Vanwege de RIVM verordeningen reden we allemaal apart. 
Ten lange leste kwam Kirsten toch op de goede plek terecht, waar we gesplitst verder zijn 
gegaan: Corrie met Kirsten de polderweggetjes in, waar ze soms mooie soorten vonden, en 
Mary met mij over de dijken. 
Wij sjouwden dijkje op dijkje af zonder veel spannends. Vervolgens de andere kant (noord) 
waar we ook geen bijzonderheden aantroffen. 
Daarna weer een stukje verder aan de zuidkant: prijs op het SBB gedeelte. 
Veel mooie soorten lieten zich vinden en verder door de bocht ook veel orchideetjes en 
ratelaars, naast Bijvoet en Boerenwormkruid met IJzerhard en Gevleugeld hertshooi. 
 
Een deel van het dorp was ook nog aan de beurt, maar opeens trok de lucht dicht en 
nevelde wat regen over ons heen; helemaal niet erg want er is genoeg schuiling daar. 
Dit kilometerhok heeft voor ons in 2020 de meeste soorten opgeleverd: 246. 
Meestal is dat wel zo: in een dorp heb je allerlei uitgewaaierde soorten die zich blijvend 
vestigen. Het was een heel zachte avond en ruim na tien uur dronken we koffie, terwijl het 
alweer aan het donkeren was mede door de naderende regenlucht. 
 
Daarna kwamen de middagwandelingen weer in beeld, dat valt tegen hoor, twee uur zijn zo 
voorbij. 
De eerste middagbeurt zijn we rondom Camping Vogelnest aan de wandel gegaan, met de 
omliggende dijken en een randje Watergat. Bij de camping is een mooi natuurstuk aangelegd 
met watertjes en ondieptes, een soort overgang naar het verderop gelegen Watergat 
Mary had een verstuikte enkel dus die bleef buiten beeld, wel zijn Anja en Corrie, met 
vogelaar Ad Duinker meegekuierd. Deze laatste wat moeizaam door een versleten 
heup……... de dames kunnen goed vaart maken!!!!!!!!!! 
 
Het speuren op en rond de genoemde camping nam veel tijd in beslag en we moeten toch 
nog koffie drinken ook!!!!!!!!  
Toch hebben we ook hier mooie soorten gevonden en totaallijst van 215 stuks. 
Watergat gaf o.a.  Rode ogentroost en Zomerbitterling te zien, het was ook behoorlijk warm 
dus we hebben al snel de beslissing genomen: twee middagen voor dit kilometerhok, 
evenals die bij Stad a/h Haringvliet. 



Het betreft geen activiteit “Het Nieuwe Strepen” waar we door Floron gebonden zijn aan een 
vooraf bepaalde tijd. 
 
De daaropvolgende twee speurtochten verliepen gezwind, wel hebben we alle tijd nodig 
gehad, voor mijn gevoel kwam ik zelfs twee keer niet bijzonder vroeg thuis …………. 
De dijken die we hebben bekeken waren niet erg soortenrijk, Mary kon geen enkele keer 
aanwezig zijn vanwege haar bezeerde voet en Kirsten was in haar residentie bij Haamstede. 
Corrie, Anja en ik scharrelden heen en weer, soms alle drie apart, waarna we de lijstjes weer 
samen hebben gevoegd tot een mooi geheel. 
Deze beide keren was GEEN grazend gedierte op ons paadje, zodat we overal veilig in, 
tussen en door konden kruipen; dat doen we heel graag hoor. 
 
Het dregje maakte ook rare capriolen en verdween uiteindelijk zonder touw ergens in een 
ruige sloot, daarna heeft Anja met “de riek gewerkt”! 
De boeren aan de uiterst oostelijk dijk bleken niet erg vriendelijk: telkens kwamen er stuurs 
kijkend aan ons vragen waar we mee bezig waren. 
Ineke is van de PR maar die was niet mee, Kirsten was op haar vakantiestek, dus Corrie 
mocht het woord doen, wat ze voortvarend heeft uitgevoerd, soms zelfs met stemverheffing. 
 
Tenslotte zijn we nog het laatste deel gaan afwerken: de dijken noordelijk van Stad a/h 
Haringvliet inclusief de hele nieuwe wijk. 
Bij de dijken zagen we smerige sloten; daar zijn bedrijven gevestigd die kennelijk niet 
ecologisch bezig zijn! 
Een eindje verderop kwamen toch weer mooie slootranden in beeld en de dijkberm was 
eveneens soortenrijk: wat kan het per 100 meter verschillend zijn. 
 
De nieuwbouw leverde een leuk natuurcontact op: een “verse” bewoner vroeg zich af hoe hij 
op natuurvriendelijke wijze zijn niet gewenste planten kon kwijtraken. 
Wij hebben geadviseerd alles kort te maaien zodat geen zaadval kon plaatsvinden, alle 
bloeisels oogden 1-jarig. 
De aangevoerde grond moest nog worden verdeeld over de achtertuinen maar het liep niet 
zo vlotjes volgens de eigenaar. Diverse gecontracteerde werklieden “stuurden de kat”. 
Corrie toonde zich mee-beledigd, maar Anja en ik waren wat meer behoudend: je hoort het 
verhaal maar van ene kant. 
We hebben keurig de namen van alle soorten opgenoemd en de jongeman toonde zich 
tevreden met ons maai advies: het is ook heel eenvoudig uit te voeren. 
Ook moesten we nog een hoekje met oude bebouwing doen, soms vergeet je wel ’s om 
ergens te kijken, en we scoorden toch weer enkele nieuwe soorten. 
Een oude mevrouw zwaaide juist haar elders wonende dochter uit en terwijl wij ons “vier-
uurtje” gebruikten bleef ze gezellig kletsen, wij in de schaduw op een kleed in het gras onder 
een breeduit-gegroeide boom. 
 
Wel vonden we ’t allen rijkelijk gevaarlijk op de dijken en we zijn blij dat GO-oost nu dekkend 
geïnventariseerd is. 
Voor de inventarisatie in 2021 wachten we weer op de adviezen van de verschillende 
“deskundigen”; ik zie op de kaart dat nabij Nieuwe Tonge en Middelharnis nog wat witte- of 
heel lichtblauwe vlekken zichtbaar zijn. 
WERK AAN DE WINKEL. 
 
Voor interesse in onze uitstapjes: lenieponse@hetnet.nl 
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