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Op zaterdag 4 juni 2022 hebben we een bezoek
gebracht aan het natuurgebied Schelphoek bij
Serooskerke aan de zuidkust van Schouwen
Duiveland. Dit gebied is ontstaan na de
Watersnoodramp van 1953. Het geweld van het
water sloeg hier grote stukken land weg. Na de
ramp werd om het gebied een ringdijk aangelegd
welke werd afgesloten met caissons.
Het gebied staat nu bekend om zijn bijzondere flora
en vele broedvogels. We begonnen onze wandeling
langs de Oosterschelde waar ik kennis maakte met
een voor mij nieuwe plant; Wouw!

De Zeeuwse kust langs Schouwen met Wouw

In de struiken zag Cor nog een mannetje Kneu.
Een prachtig exemplaar die volop zat te zingen
en zich goed liet bewonderen door de kijker.
Langs de kust broeden veel vogels, zoals
Aalscholver en Scholekster. Om hen de
noodzakelijke rust te geven was een deel van
de oever afgezet. Door smalle wandelpaadjes
kwamen we op een prachtig veldje dat geel zag
van de Ratelaar, Gele ogentroost en Rolklaver.
Ook de Echte en Rode ogentroost werden
gevonden.
Duizenden exemplaren van de Gele ratelaar

Tussen al het geels stonden vele orchideeën. Waarschijnlijk de Gevlekte orchis en de Rietorchis al
waren sommige exemplaren wel erg wit. Andere bijzondere soorten waren de Vleugeltjesbloem,
Waternavel en de rozetten van de Moeraswespenorchis. Ook onze oren konden we de kost geven aan
de zingende Merel, het krassende geluid van de Groenling en het tjif-tjaf van de ……. Tjif-Tjaf.
De tijd was te kort om het meer rond te lopen, maar we hebben genoten van wat we hebben gezien.
Terug op het parkeerterrein werd onder het genot van een tweede bakje koffie en koek nog even
gezellig nagepraat.
Zaterdag 2 juli brengen we een bezoek aan de Galathese Polder een klein natuurpareltje tussen het
dorp Achthuizen en buurtschap Langstraat.

Uitzicht vanaf de uitkijktoren over Schelphoek

Prachtige groene paadjes

Een van de cassions

Wouw (Reseda luteola)

