
BETREFT:   Busexcursie Natuurwerkgroep Liempde 
BESTEMMING:  Goeree-Overflakkee 
DATUM:   Vrijdag 27 december 2019 
VERTREKTIJD:   08.30 uur. 
VERTREKPLAATS:   Liempdse Kerk, (Dorpsstraat ) 
 
Op vrijdag 27 december a.s. organiseert Natuurwerkgroep Liempde haar traditionele 
eindejaarsexcursie. Die staat volledig in het teken van water en het (vogel)leven langs de waterkant. 
Daarvoor reizen we af naar een bijzonder stuk Nederland: het Zuid-Hollandse eiland Goeree-
Overflakkee aan het Haringvliet.  
De organisatie is in handen van Ton Popelier en Toon Voets.   
 
Het programma in hoofdlijnen:  
08.30 uur. Liempdse kerk: de bus vertrekt stipt op tijd naar Stellendam. De rit gaat over de 
Haringvlietsluizen, een indrukwekkend onderdeel van de Deltawerken. Ze zijn aangelegd om herhaling 
van de dramatische watersnoodramp van 1953 te voorkomen. Aan de ene zijde van de sluizen kabbelt 
rustig het Haringvliet, aan de andere zijde beuken de golven van de Noordzee er tegenaan.  
In het sfeervolle restaurant Loef in Stellendam wacht koffie met een punt taart op ons, aangeboden 
door de Natuurwerkgroep. Hier ontmoeten we ook de gidsen van Natuurmonumenten, die ons zullen 
begeleiden.  
Met deze gidsen wandelen we in groepen naar het vogelobservatorium Tij. Tij is een unieke (en 
kostbare) constructie, in de vorm van een ei van een Grote Stern. Omdat het alleen bereikbaar is via 
een tunnel, worden de vogels niet verstoord. Vanaf deze plek heb je rondom zicht over het Haringvliet, 
dat geliefd is bij vele vogelsoorten. Ook deze maand werden hier vele soorten gespot, waaronder 
Bonte Strandlopers, Kleine Rietganzen en Grote Zaagbekken. Tij biedt uitzicht op de 
Haringvlietsluizen, die weer met enige regelmaat op een kier opengezet worden. Hierdoor kunnen 
vissen passeren en stroomt er zout water binnen om te zorgen voor een bijzondere mix van zoet en 
zout water. Het brakke water biedt nieuwe kansen aan flora en fauna.  
  
Nadat we uitgewaaid zijn op Tij, wandelen we terug naar restaurant Loef voor een lunchbuffet (soep, 
broodjes, koffie en thee). Na de lunch brengt een korte rit van de bus ons naar het nabijgelegen 
natuurgebied De Kwade Hoek. Het buitendijkse gebied dankt zijn sombere naam aan de verraderlijke 
stroming, die vissersschepen moesten trotseren om de haven van Stellendam te bereiken. Nu is het 
een verrassend mooi duingebied waar de natuur vrij spel heeft. Slikken, schorren en kreken bieden 
een bijzonder biotoop voor vogels en planten, die van oudsher thuishoren in dit gebied. Tijdens de 
wandeling door de Kwade Hoek moeten we alert zijn op de Zeearend, die zich hier regelmatig laat 
zien.  
 
Rond 15.30 uur vertrekken we richting Liempde, waar we tegen 17.00 uur denken te arriveren bij  
de kerk. Geadviseerd wordt om warme kleding en stevig schoeisel aan te trekken. En vergeet je  
verrekijker niet! Wacht niet te lang met aanmelden, want vol is vol.  
 
Kosten voor leden van de Natuurwerkgroep Liempde € 22,00 p.p. / niet-leden betalen € 25,00;  
dit is inclusief vervoer, koffie en lunch.  
 
Opgave uiterlijk 20 december a.s. bij Toon Voets (De Knolschans 1, 5298 AX Liempde) via 

onderstaand strookje, per E-mail (Toonvoets936@gmail.com) of telefonisch (0411-632067) 

 
De deelnamekosten moeten vooraf gestort worden op de bankrekening van de NWG Liempde  
NL60RABO0128721758 onder vermelding van “Busexcursie NWG 2019 + naam/namen ” 
 
------------------- --------------------Hierlangs afknippen------------------------------------------------- 
 
Naam: …………………………………….. 
Adres:……………………………………..   
Aantal personen: …………… …………   
Telefoon:…………………………….…… 
Deelnamekosten: ………………………   
Eventuele dieetwensen:………………. 

mailto:Toonvoets936@gmail.com

