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Bij ieder bezoek keken we vanaf het Benedensas uit over 
de Slikken vd Heen oost (links), de Dintelse Gorzen 
(rechts) en het Volkerak in de verte. Op deze oude dia is 
de bosvorming nog in het beginstadium. Dat is op de 
volgende foto, jaren later, wel even iets anders.



De Gewone Vlier (Sambucus nigra) staat in bloei. In de 
zomermaanden is het een hele worsteling om hier 
doorheen te komen. Links een stukje van de Heense Dijk. 



De bloemschermen van 
de Vlier verspreiden 
een typische geur. 

Je kunt ze zo in een glas 
heet water doen voor 
de bekende 
vlierbloesemthee. 
Schijnt nog gezond te 
zijn ook.



Het blad van deze Vlier is heel anders 
dan van de Vlier op de vorige pagina.

Het is de Peterselievlier (Sambucus
nigra var. Laciniata). De bladeren lijken 
enigszins op Peterselie. Hij is niet 
zeldzaam, maar toch minder algemeen 
dan de Gewone Vlier.



Ik heb de Spreeuwen eens met hele 
zwermen tegelijk aan zien vallen op de 
rijpe vlierbessen. Dat was me een kabaal! 
Elke Spreeuw dacht blijkbaar dat de beste 
bessen bij een ander stonden!

Mijn vriendin Dineke Pierrot (1932-1995) 
maakte van de vlierbessen lekkere jam. Als 
je geluk had kreeg je wel eens een potje.



Het weer moest al heel erg slecht zijn als de tellingen niet doorgingen. 
Het spoor in de sneeuw is niet van ons. Mogelijk van Reeën.

Op 11 januari 1997 deed zich de unieke situatie voor dat we over het ijs 
naar het eilandje konden lopen. Ongeveer 200 meter. (Witte stippellijn).
Helaas geen foto’s daarvan. Je had al moeite genoeg om overeind te blijven! 

Eilandje

Schelpstrandje

Volkerak



Ik heb hier twee foto’s samengevoegd 
om de situatie van 9 april 1994 weer te 
geven.

Ik zat tegen een kreekrand te schuilen 
voor een ziedende sneeuwbui. De 
sneeuw viel niet recht naar beneden, 
zoals op de foto, maar jakkerde vrijwel 
horizontaal door de lucht. 

Als een spookverschijning vloog daar 
een Roerdomp (Botauris stellaris) 
doorheen. Het beeld staat 26 jaar later 
nog steeds op mijn netvlies gegrift. 



Geen bundels 
touw, maar 
platliggend 
gras opgefleurd 
met een laagje 
sneeuw. 



Dit zou je ook 
voor een 
sneeuwfoto 
kunnen 
verslijten. 
Het is echter 
wilgenpluis!



Terwijl de vogelwerkgroep in 
de ruigte verdwijnt (links) hield 
ik me nog even bezig met de 
verdorde ‘stammen’ van de 
Reuzenberenklauw (Heracleum
mantegazzianum). 

Het leek wel een woud uit de 
prehistorie! Hij wordt ook wel 
Perzische Berenklauw
genoemd. 

Sommige stengels schoten 
(binnen enkele maanden tijd) 
tot meer dan 3.50 meter de 
lucht in en hadden aan de voet 
een omvang van 26 cm. 



Deze Reuzenberenklauw leek wel een futuristisch 
ruimteschip neerdalend uit de donkere wolken.



De bladeren van de Reuzenberenklauw komen uit de bladschede 
tevoorschijn. De plek die het witte pijltje aanwijst is op de rechterfoto 
uitvergroot. De eitjes van een Lieveheersbeestje!



Je een weg banen door de 
Reuzenberenklauw is niet aan te 
bevelen. Als de stevige haartjes 
op de plant afbreken kan het sap 
blaren veroorzaken en zelfs 
bloedvergiftiging.

Onder meer door de grootte en 
de rode vlekken op de stengel 
onderscheidt Reuzenberenklauw 
zich van ‘onze eigen’ Gewone 
Berenklauw (Heracleum
sphondylium)



Reuzenberenklauw
heeft vanzelfsprekend 
ook reusachtige 
bloemschermen. Elk 
bloemscherm kan wel 
uit 100  kleinere 
schermpjes bestaan.



Het schelpstrandje was eigenlijk het enige gedeelte van 
het gebied dat goed begaanbaar was. Links het Volkerak 
met op de achtergrond het beboste eilandje



Klein Schorrenkruid (Suaeda maritima) 
omgeven door het witte pluis van Zulte (Aster 
tripolium. Naarmate het seizoen vordert 
verandert het schelpstrandje van kleur. 



Blaasspirea of
Sneeuwbalspirea
(Physocarpus
opulifolius). 

Als die uit zichzelf 
op de Slikken vd 
Heen terecht is 
gekomen zou dat 
wel bijzonder zijn.



Gras- en zeggesoorten krijgen over het algemeen niet de 
aandacht die ze verdienen. Oeverzegge (Carex riparia) is een 
van de grootste zeggesoorten van Nederland. Bovenaan zien we 
de bruine, vrijwel uitgebloeide, mannelijk bloemen. De 
vrouwelijke bloemen zitten eronder en vangen het stuifmeel op. 

De witte driedelige stempels van de vrouwelijke bloemen. Ze zijn 
ruw behaard waardoor het stuifmeel nog beter blijft hangen.



Dit roestig geval 
stond jarenlang 
op de Heense 
Dijk. De banden 
moeten nodig 
worden 
opgepompt!



De Zwartgerande Tuinslak (Cepaea nemoralis) lijkt veilig in zijn huisje. Niet dus! Op 
de grote foto is een zogenaamde ‘lijstersmidse’ te zien. Op een steen langs de Heense 
Dijk heeft een Zanglijster of Merel een aantal slakkenhuisjes kapot geslagen.



Op de Slikken vd Heen oost langs de Heense Dijk heeft zich een soort bosje van de Es (Fraxinus
excelsior) ontwikkeld. (Olijffamilie). Door zijn fluweelachtige zwarte knoppen is hij ook in de 
winter goed herkenbaar. 

De bloesem (linksboven) wordt soms aangetast door de Essenbloesemmijt (Aceria fraxinivora)
(linksonder). De bloemkoolachtige bolletjes blijven heel de winter nog aan de boom zitten. 

De zaadproductie (boven) is van dien aard dat een uitbreiding van het Essenbosje er wel in zit!



Als de vogels gaan 
ruien is dat langs de 
waterkant soms te 
merken.

Links nog een klein 
gedeelte van het 
schelpstrandje. 



Destijds kon je de route een heel stuk bekorten 
door dit bruggetje over de Paardenkreek te 
nemen! (Enige doodsverachting was wel vereist!)

toine.rommers@gmail.com

We zijn weer terug bij het Benedensas. Via het 
Kastanjelaantje daal je af naar de parkeerplaats. 


