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Het was warm, nou ja zeg maar gerust HEET en het 
zou nog warmer worden vandaag. Toch stonden 
om 10.00 uur vijf dappere IVN’ers op de 
parkeerplaats van de Korendijkse Slikken te 
Goudswaard. Een gebied dat nog niet eerder op 
ons programma stond. De Korendijkse Slikken telt 
zo’n 500 hectare Deltanatuur en is in beheer bij 
Natuurmonumenten. Door het gebied loopt een 
wandelroute van ongeveer 5 kilometer en zijn er 
diverse uitkijkpunten. Met de kreken en poelen is 
het gebied met name interessant voor vogels, maar 
we verwachten ook wel de nodige bijzondere 
planten te zien.  

 

  
Lopen door een tunnel van Venkel 

Na nog wat zonnebrandcrème op smeren, extra water mee en petje op lopen we het gebied in. 
Opvallend zijn de enorme hoeveelheden venkel. Een plant met een sterk anijsachtige geur. Hoe zou 
deze plant hier nu zijn gekomen? Hij doet het hier kennelijk er erg goed, evenals de dazen. Die zijn 
minder leuk. Het zijn de vrouwtjes die bijten en hun beet kan grote jeukende bulten opleveren. Ze 
hebben ons tijdens de gehele wandeling vergezeld. Onderweg vonden we ook nog Heemst, 
Kattenstaart, Rode ogentroost en Grote kaardenbol.  
 

 

 
Bij een sluisje aangekomen met een 
Bosmanmolentje hoorde ik een jammerlijk 
geblaat. Het kwam niet van het groepje 
schapen dat probeerde een stukje schaduw te 
pakken. Na wat gezoek, vonden we het arme 
dier, een bijna volwassen lam. Ze was in het 
water terecht gekomen en kon er niet meer zelf 
uit. Onze Cor aarzelde niet, trok zijn schoenen 
uit en ging voorzichtig het water in. Gelukkig 
bleef het dier rustig en  met wat helpende 
handen stond ze snel weer op de kant, schudde 
zich uit en liep rustig naar haar moeder en 
broer. Eind goed al goed met alleen een natte 
broek en sokken voor onze dierenredder.  
  

 
Onderweg hadden we nog een ontmoeting met een Bunzing. Het kleine dier was ook een beetje verrast 
om ons te zien en dook pardoes het water in om er vervolgens snel weer uit te springen. De Korendijkse 
Slikken is een tweede bezoek meer dan waard, maar dan onder wat aangenamere temperaturen. Het 
was sowieso fijn om na zo’n lange periode van geen ledenactiviteiten in verband met corona, weer op 
stap te zijn geweest.  
 
Zaterdag 5 september gaan we korren bij de Brouwersdam. Mocht het dan weer zo warm zijn, dan 

laten we ons gewoon in zee vallen      .  



   
Kattestaart in de sloot     Een van de vele kreken door het gebied 
 
 

   
Een Bosman molentje     Heemst en Grote kaardenbol 
 

   
Alle schaapjes weer op het droge.     Moerasandoorn 


