Weduweroos, Slikken van Flakkee

Wierenexcursies in 2021, IVN-GO en NatuTholen
Coördinator DirkJan Dekker

Wierenexcursies naar locaties langs de Oosterschelde en de Noordzee worden bij Laag Water
(LW) gehouden. Excursies langs het Grevelingenmeer hoeven geen rekening te houden met
LW.
Wieren groeien op de stenen zeedijken, bij LW is zoveel mogelijk dijklichaam beschikbaar om
te kunnen zoeken.
Let op, wij houden ons aan de landelijke richtlijnen voor buitenactiviteiten aangaande de
Corona epidemie. Excursies zijn voorlopig kleinschalig, in kleine groepjes.
Tijdvensters voor LW liggen na Volle Maan (VM) en Nieuwe Maan (NM).
Extra LW komt voor in de wintermaanden en het vroege voorjaar.
Voor een aantal locaties welke bij extreem LW tot hun recht komen wordt 2x per maand een
excursie georganiseerd in de maanden februari, maart en april. Dit voor liefhebbers!
Het programma, met verwijzing naar locaties en bijbehorende Laag Water tijdvensters
Maand

Waar

Locatie Kaart Tijdvenster bij Laag Water (LW)

jan

Do14/Di19jan(-152,-156,-158,-158,-157,-154cm), 10:20/13:35

feb

Striene

18

9

Ma1/Do4feb(-165,-168,-168,-165cm), 12:10/14:15

feb

Brouwersdam
(LW Noordzee)

3

2

Za13/Wo17feb(-161,-163,-162,-158,-153cm). 9:09/11:48

mrt

Hauwwier strekdam

7

9

Ma1/Vr5mrt(-167,-172,-174,-173,-167cm), 11:06/13:54

mrt

Oude veerhaven Anna
Jacobapolder

2

14

Ma29/Wo31mrt(-166,-169,-171cm), 10:56/12:20

apr

Oesterdam bij
Bergsediepsluis

11

9

Do1/Za3apr(-170,-166,-158cm), 13:04/14:36
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Maand

Waar

apr

Westnol
Pilootweg,Stavenisse

24

12

Za10/Wo14apr(-165,-163,-159,-157,-155cm), 9:46/11:55

apr

Viane+wierenbassins
bij
Watersnoodmuseum

22

6

Ma26/Vr30apr(-165,-167,-165,-162,-158cm), 9:35/12:35

mei

Neeltje Jans
(LW Noordzee)

9

5

Ma11/Za15mei(-154,-151,-146,-139,-132cm), 9:04/11:09
Do27/Vr28mei(-166,-159,-149cm), 9:19/10:51

jun

Tuttelhoekje

20

7

Wo9/Za12jun(-143,-138,-134,-130cm), 9:45/11:35
Do24/Za26jun(-153,-144,-135cm), 9:36/11:25

17

8

Do8/Za10jul(-131,-127,-124cm), 9:19/10:44
Vr23/Za24jul(-139,-132cm), 9:25/10:24

jul

Locatie Kaart Tijdvenster bij Laag Water (LW)

aug

Strekdammen bij de
Zuidweg zuidelijk van
Bruinisse

29

14

Ma9/Vr13aug(-118,-117,-117,-116,-116cm), 11:00/13:36
Ma23/Vr27aug(-117,-111,-108,-108,-110cm), 11:04/13:19

sep

Gorishoek

4

7

Ma6/Vr10sep(-116,-117,-118,-119,-120cm), 10:06/12:29
Ma13,Di14,Ma27,Di28sep(-125,-120,-118,-115cm),
14:40,15:45,13:50,14:29

okt

Plaat van Oude-Tonge

13

3

Wo6/Za9okt(-120,-121,-123,-126cm), 10:09/12:06
Ma11/Wo13okt(-132,-131,-126cm), 13:34/15:15
Ma25/Wo27okt(-122,-122,-121cm), 12:45/13:47

nov

Wissenkerke

27

1

Ma8/Do11nov(-137,-140,-140,-138cm), 11:25/14:20
Ma22/Vr26nov(-129,-128,128,-128,-128cm), 11:00/13:25

dec

Ma6/Vr10dec(-141,-145,-150,-153,-152cm), 10:34/14:05
Di21/Do23dec(-135,-137,-138cm), 10:50/11:54

Waarom liggen de excursies nog niet vast, maar worden ergens binnen de tijdvensters
gehouden? Dat komt omdat het doorgaan van een excursie niet alleen van LW afhangt, maar
ook van het weer, zoals weinig wind en geen regen. En wind veroorzaakt golfslag, wat het
zoeken in een poel moeilijk maakt.
Hoe weet je wanneer een bepaalde wierenexcursie precies plaats vindt?
1. 5-7 dagen voorafgaand aan het tijdvenster van die excursie maak ik o.a. aan de
hand van de weerberichten voor de dagen binnen het tijdvenster een keuze,
2. De gekozen datum en tijd stuur ik door naar de leden van de Wieren Werkgroep en
de belangstellendengroep.
3. Wie ook wil deelnemen aan een wierenexcursie kan vanaf de 2-3 dagen
voorafgaand aan het bijbehorende tijdvenster contact met mij opnemen voor de
definitieve datum en tijd:
DirkJan Dekker, T: 0187-643608, Mob: 06-23911470, Email: dirkjan.kirsten@kpnmail.nl
In de LW kolom zijn tussen haakjes de laagwater niveaus aangegeven voor elke dag in het
tijdvenster, een voorbeeld:
• Op Ma 1feb is het LW om 12:10, met niveau -165 cm,
• Per dag schuift het tijdstip van LW op met ruim 45 minuten,
de volgende dag, Di 2feb, is het laagwater om ongeveer 12:10 + 0:45,
met niveau -168 cm,
• De laatste dag is Do 4feb, LW is -165 cm, tijdstip 14:15.
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Informatie over de locaties voor 2021 (zie ook de locaties op de bijbehorende kaarten)
Locatie Kaart

Informatie

2

14

Anna Jacobapolder, oude veerhaven
Groefwier op een aantal basaltstenen van de binnenhaven.
Laagliggende strekdam

3

2

Brouwersdam, banaanvormige strekdam aan het begin van Goeree-Overflakkee. De strekdam
bestaat uit grote kubusvormige cementblokken waarop wierenzones prachtig te volgen zijn

4

7

Gorishoek, Tholen
P. bij de Zeester, St. Maartensdijk
Met laagwater loopt een poel leeg langs rolstenen, hier zijn veel wieren te vinden

7

9

Hauwwier, Tholen
P. duiklocatie Schelphoekseweg, Schoondorp
Strekdam, laag gelegen, sinds lange tijd geen Hauwwier meer gevonden
Alleen toegankelijk bij extreem laag water, veel roodwieren

9

5

Neeltje Jans, Oosterscheldedam, achter het Topshuis
Een meertje, waar omheen een stenen dam met poeltjes
Het meertje loopt onder bij vloed. Bij laag water stroomt het water tussen de stenen naar buiten
Uiteindelijk blijft er wel tamelijk diep water staan. Veel wieren in de poeltjes, en stenen keren op
de dam

11

9

Oesterdam bij Bergsediepsluis, P. Gortzakweg
De laag gelegen stenen langs de dijk bij Tholen bezet met veel schelpen, sponzen ed.

13

3

Plaat van Oude-Tonge
Een strekdam, vanaf de parallelweg van de N59, dichtbij Bruinisse.
Stenen keren aan het einde van strekdam. De wat lager gelegen stenen, op 0.5 meter diepte,
bevatten verschillende roodwieren

17

8

Slikken van Flakkee, Goeree-Overflakkee
Steiger, rolstenen beschoeiïng ter bescherming van een groot grasveld
Luw zout milieu, de wieren op de rolstenen bevatten veel organismen, zoals zeeanemonen,
slingerzakpijpen, hydropoliepen en krabben

18

9

Striene, Tholen
P. langs de Van der Slikkeweg, Strijenham
Een deel van de zeedijk is verbreed en bestaat uit basalt. Veel dakpannen waartussen
roodwieren. Beschut milieu, lage stroomsnelheid, vlakbij eindigt deze tak van de Oosterschelde.

20

7

Tuttelhoekje, Tholen
P. einde Gatweg, Westkerke
Strandje met veel stenen, basalt, wierprofielen

22

6

Viane, Schouwen-Duiveland, strekdam
P. aan het begin van de lange gebogen strekdam van Vilvoordse steen waarop bij laag water
veel Korstmoswieren en Paardenanemonen te vinden zijn. Een uitgebreid gebied van slib met
geulen en poelen. In deze poelen zijn zeer fijne roodwiertjes en sponzen te vinden, dat duidt op
een luw milieu

24

12

Westnol, Pilootweg, Stavenisse, Tholen
Ondiepe heldere poelen, veel oesters, oud dijklichaam met Perkoenpaaltjes.
Ook een mooie flora

27

1

Wissenkerke, Nd Beveland
P. Zuiddijk, strandje. Hier verzamelen zich veel wieren

29

14

Strekdammen bij de Zuidweg, ten zuiden van Bruinisse
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Kaarten met de excursielocaties voor 2021
27

Kaart 1
Wissenkerke, strandje (27)
3

Kaart 2
Brouwersdam (3)
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13

Kaart 3
Plaat van Oude-Tonge (13)
9

Kaart 5
Neeltje Jans, achter het
Topshuis, stenen dam
rondom meertje (9)
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28

22

Kaart 6
Zuidbout (28)
Viane (22)
15

4

Kaart 7
Pluimpot (15)
Gorishoek (4)
Tuttelhoekje (20)

6

20
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17

Kaart 8
Slikken van Flakkee (17)
7

18

Kaart 9
P. duiklocatie en Strekdam vroegere
Hauwwierlocatie (7)
P. Striene en wierenlocatie (18)
P. Oesterdam (11)

7

11
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24

12

Kaart 12
Westnol (24)
P. Oostnol (12)
2

29

Kaart 14
Oude veerhaven Anna Jacobapolder (2)
Strekdammen Zuidweg bij Bruinisse (29)
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