Slikken van
Flakkee
Nieuwe wildernis in
de Grevelingen

Vindbaar, toegankelijk,
herkenbaar

Legenda Slikken van Flakkee
VOORSTEL MAATREGELEN
1 uitbreiden leefgebied Noordse woelmuis
2 vergroten kreeksysteem
3 nieuwe parkeerplaats
4 nieuw wandelpad
wildarena
uitkijkpunt

De Slikken van Flakkee vormen een schitterend
natuurgebied in de zuidwestelijke delta van
Nederland. Het ongeveer 1500 hectare grote,
buitendijkse gebied aan de noordzijde van de
Grevelingen op Goeree-Overflakkee kent een
afwisselende, rijke en ongerepte natuur van
een, voor Nederlandse begrippen, zeldzame
schoonheid en maat.

Zicht op Grevelingen
De Slikken van Flakkee is een van de ontwikkellocaties binnen het programma Zicht op Grevelingen. De ontwikkeling van de gehele Grevelingen
is erop gericht de natuurkwaliteit van het gebied een robuuster karakter
te geven. Tegelijkertijd moeten meer mensen toegang krijgen tot deze
natuur en moet het gebied meer dan nu gaan bijdragen aan de regionale
economie. Dit betekent dat ook ruimte wordt gegeven aan recreatie dáár
waar de natuurwaarden niet in het gedrang komen.

De Slikken van Flakkee
Het noordelijk gedeelte van de Slikken van Flakkee heeft zich voor een
belangrijk deel ontwikkeld tot een ruig en vrijwel ontoegankelijk bosgebied. Het zuidelijke deel van de Slikken vormt een weids, open
‘savanne’-landschap dat wordt begraasd door kuddes heckrunderen en

fjordenpaarden. Het middengebied tussen de twee delen is het meest

Winst voor de natuur

toegankelijk, het biedt bescheiden wandel- en fietsmogelijkheden.

De Slikken worden niet langer benaderd als drie verschillende deelgebie-

Overigens zijn de Slikken feitelijk geen slikken meer maar schorren,

den, maar als één gevarieerd natuurgebied. Ze zullen meer dan nu nog

ontstaan door het afsluiten van de Grevelingen. Ze zijn vooral

het geval is onderling aaneengeknoopt worden door wandel- en fiets-

een uitgestrekt, begroeid en ongerept gebied. Een nieuwe wildernis

paden.

in de Grevelingen die associaties oproept met delen van Afrika.

De drie afzonderlijke gebieden behouden elk hun eigen karakter. In het

nationaal belang. In het plan is voorzien dat het leefgebied van de

noordelijk deel bevindt zich het grootste bosreservaat van ons land en

Noordse woelmuis op een aantal plaatsen wordt uitgebreid.

Beeldbepalend natuurgebied

het is daarmee uniek. In het dichte struikgewas leven veel zangvogels.

Het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta heeft samen met

Er leven braamsluipers en in de zomer zingen talrijke nachtegalen er

Oog in oog met heckrunderen

Staatsbosbeheer het voornemen het gebied in de komende vijf jaar

tegen elkaar op. In de open en kale kustzone is het broedgebied te

In zuidelijk graslanden tegen de dijk worden de oorspronkelijke natte

verder te ontwikkelen tot één van de belangrijkste en beeldbepalende

vinden van de zgn. kustbroeders, waaronder eenden, plevieren en kluten.

kreekstructuren hersteld. Die zijn van belang voor het verbeteren van de

landnatuurgebieden van de Nederlandse delta.

In het gebied heeft de Noordse woelmuis zijn habitat. Dit is van inter-

fourageermogelijkheden voor weidevogels. Om de samenhang tussen het

centrale en zuidelijke deel van het gebied te versterken worden in het
gebied een aantal uitkijkpunten gerealiseerd. Deze uitkijkpunten
zijn bedoeld om de bezoekers van het wildpark een kijkje in het gebied

Wildarena

te geven. Bezoekers hebben zo meer kans om de imposante heckrunderen

In de omgeving van de veersteiger wordt het pad naar het zuiden door-

en fjordenpaarden van zeer nabij, maar wel veilig, te ontmoeten.

getrokken om mensen de kans te geven ook het spannende zuidelijke
deel van het gebied te ervaren. Aan het eind van dit pad in een bebost
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gedeelte is een ‘wildarena’ voorzien, van waaruit een schitterend uitzicht

Om bezoekers te wijzen op het bestaan van dit geweldige gebied worden

over het open gebied en de Grevelingen wordt geboden.

er langs de hoofdwegen op het eiland aantrekkelijk vormgegeven borden

Voor de wandelaar worden verschillende verbeteringen aan bestaande

geplaatst. Het gebied zal toegankelijker worden voor bezoekers en

paden uitgevoerd. Het noordelijk deel van het gebied wordt in de lengte

kan een duidelijke, bij de eigen identiteit passende, uitstraling goed

doorsneden door een LAW-langeafstandspad. Voor een groot deel van

gebruiken.

het jaar is het pad moeilijk of niet begaanbaar vanwege de natheid.

Het accent voor de natuur- en landschapsgerichte recreatie ligt op het

Maar dat is tegelijk ook de charme van dit pad. Het pad krijgt een verbin-

middengebied. Hier worden de bestaande voorzieningen verbeterd en

ding met de centrale ontvangstplaats.

uitgebreid. Vooral fietsers en wandelaars krijgen hier de kans om de
verschillende aspecten van het gebied te ervaren.

Hoe verder

Er is volop parkeergelegenheid, informatie in verschillende vormen is

De komende periode worden de plannen in overleg met betrokken partijen

beschikbaar en her en der in het gebied komen prachtige uitzichtspunten.

verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De uitvoering van de eerste
maatregelen zal in het eerste kwartaal van 2016 aanvangen.

Panoramaweg
De huidige weg die naar de veersteiger voert wordt op termijn een panoramaweg. Het traject zal zich meer op een natuurlijke manier voegen naar
het landschap en zal zorgen voor verrassende ontmoetingen en uitzichten
straling en wordt zo ingericht dat het langzaam verkeer voorrang krijgt op
het autoverkeer. Op verschillende plaatsen zijn er passeermogelijkheden.
Het einde van de panoramaweg is bij de veersteiger.
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op verschillende punten. De hele panoramaweg krijgt een groene uit-

