
Van zandplaat  
tot natuureiland

Ooit een zandplaat van 
tien gemet groot, nu een 
langgerekt eiland waar 
nieuwe natuur en oude 
geschiedenis moeiteloos 
samenkomen. Op mijn 
gemakje rondstruinen,  
dat is wat ik hier kom  
doen. Over de dijken, 
langs het water, door de 
rietvelden, oog in oog  
met de vele vogels en  
dieren die hier een thuis 
hebben gevonden.
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 De Beverroute brengt je naar de aardappelloods.

Zuid-Holland

“Z
e zien er wel heel 
zoet uit ...” Ik 
spreek de mantra 
nog maar eens 
een keer uit tegen 
mijn wandel

maatje. Lief en aaibaar ogen ze, met hun 
lange roodbruine haren die steevast voor 
hun ogen hangen, en het enige dat ze doen 
is liggen in de zon en knabbelen aan het 
groen. Maar ze zijn ook enorm groot, heb
ben imposante horens en schijnen nog hard 
te kunnen rennen ook.
Alert op onverwachte bewegingen lopen we 
om de Schotse hooglanders heen. Prach
tige dieren zijn het, naar Tiengemeten 
gebracht om met hun gegraas de openheid 
van het landschap te bewaren. De kudde 
bestaat enkel uit koeien; stieren en kalfjes 
zijn er niet bij. Toch best een geruststelling. 
Struinend door het hoge riet van de Blanke 
Slibben, op de westpunt van het eiland, 
horen we dikwijls geritsel. Vooral ook liggen 
ze prinsheerlijk te rusten op het smalle 
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half in het water staande schafthuisje waar 
vroeger de arbeider die in dienst was bij de 
boer verbleef. Wilden de eilandbewoners 
van weleer naar het vasteland terugkeren, 
dan lieten ze dit de schipper weten met de 
sjouw die ook nu nog op de dijk staat: een 
vlaggenmast met daaraan een rieten aard
appelmand die omhoog werd gehesen ten 
teken dat men over wilde varen.
De volgende dag keren we terug naar het 
eiland. Het is zaterdag, en meteen een stuk 
drukker op de veerpont. Vandaag staat de 
oostelijke helft van het eiland op ons pro
gramma; de plek waar het allemaal begon, 
met een kale zandplaat in het aan getijden 
onderhevige Haringvliet. Rond 1750 werd 
de plaat met een grootte van tien gemet – 
een oppervlaktemaat van rond de 0,4 hec
tare – bedijkt en bewoond door boeren. De 
naam Tiengemeten is er vermoedelijk sim
pelweg ingeslopen. Achter de dijken slibde 
nieuw land op dat vervolgens ook weer 
werd bedijkt, en zo groeide het eiland 
gestaag tot de huidige omvang. Eind vorige 
eeuw had men wilde plannen voor een 
nieuwe bestemming van het eiland. Moest 
hier een luchthaven, een bungalowpark, 
een baggerdepot of wellicht zelfs een kern
centrale komen? Het liep allemaal anders; 
Natuurmonumenten kreeg het beheer in 
handen en begon aan het grootste natuur
ontwikkelingsproject van Nederland. 
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dijkpad, en dan zit er niets anders op dan 
ze simpelweg te passeren – die aanbevolen 
minimale afstand van 25 meter is moeilijk 
vol te houden. In de verte zien we de kale 
rietheuvel boven het landschap uitsteken. 
Op de top een houten bankje, een eenzame 
appelboom, en jawel hoor, een zestal flinke 
hooglanders. Maar we zijn inmiddels op 
een punt gekomen waar we het wel aan
durven. Een klein omweggetje en dan heb
ben ook wij een geweldig uitzicht over de 
rietvelden. Het waren de rietsnijders die dit 
soort heuvels aanlegden, om het gesneden 
riet, dat als dakbedekking werd gebruikt, 
een droge plek te geven bij hoog water. En 
die ene uit de toon vallende appelboom? 
Het verhaal gaat dat een van de rietsnijders 
hier op een dag zin had in een appeltje ...
Vandaag lopen we de blauw gemarkeerde 
Wildernisroute, van het bezoekerscentrum 
naar de uiterste westpunt en tevens het 
ruigste deel van het eiland. Vijf kilometer 
heen en vijf kilometer terug over hetzelfde 
pad. Eind maart, het zijn de eerste lente

 Schotse hooglander onder de appelboom op de rietheuvel.

dagen van het jaar. Doorgaans zijn de 
natuurpaden op het eiland kletsnat en 
modderig, maar door de aanhoudende 
droogte van de afgelopen dagen lopen we 
op harde aardkluiten met daarin duidelijk 
de diepe pootafdrukken van de Schotse 
hooglanders. Vanaf het dijkpad hebben we 
zicht op diepe kreken, ontstaan door de 
sterke stroming in het Haringvliet vóór de 
bouw van de Haringvlietdam in 1970. Met 
de bouw van de dam, die het Haringvliet 
van de Noordzee afsloot, verdwenen de 
grillige invloeden van de getijden en ook 
het zoute water. 

Sjouw
Toch heeft het water hier nog altijd vrij 
spel. En zie je water, dan zie je watervogels. 
Echte vogelkenners zijn wij niet, maar we 
kunnen enorm genieten van de grote aan
tallen zwanen, reigers, bergeenden, kuif
eenden, meerkoeten, zomertalingen, en 
vooral veel, heel veel ganzen. We kijken uit 
naar de zeearend die hier onlangs nog 
gesignaleerd is, tevergeefs. Op de route lig
gen drie historische boerderijen die nu als 
vakantiewoningen dienen. Stiekem koeke
loeren we door de ramen van de negen
tiendeeeuwse sluiswachterswoning, het 
huis van de vroegere opzichter van het 
eiland. Het ziet er knus uit van binnen. Iets 
wat je niet kunt zeggen van het armetierige, 

2-2022 Wandelmagazine 2726 Wandelmagazine 2-2022



In 2007 werd aan de zuidkant van het 
eiland een gat in de dijk gegraven, en al het 
moois dat er sindsdien is ontstaan valt nu 
door ons – wandelaars, fietsers en vogelaars 
– te bewonderen. 

Knaagsporen
Zo gemakkelijk als het is om Schotse hoog
landers te ontmoeten, zo ondoenlijk is het 
om het grootste knaagdier van Europa, de 
bever, tegen te komen. Maar ze zijn er wel 
degelijk, getuige de aangevreten populieren 
bij de oude aardappelloods. De geel gemar
keerde route die we deze ochtend lopen, 
heet niet voor niets de Beverrroute (4,5 
km). Lange tijd waren ze uitgestorven in 
Nederland, maar nadat ze in 1988 in de 
Biesbosch weer waren uitgezet, vonden ze 
met de tijd ook hun weg stroomafwaarts 
naar Tiengemeten. En ze voelen zich hele
maal thuis op het eiland; er zijn inmiddels 
meerdere beverburchten geteld, te herken
nen aan een grote berg opgestapelde tak
ken. Met hun enorme, van een harde gla
zuurlaag voorziene voortanden hebben ze 
aan vrijwel elke boom naast de loods 
geknabbeld, het aangeknaagde stuk boom
stam heeft nu de kenmerkende vorm van 
een zandloper. Ook sleepsporen zouden op 
de aanwezigheid van de dieren duiden; om 
van het ene watertje naar het andere te 
komen slepen ze met hun brede, platte 
staart over de grond. Al gauw gaan we in 
elk platgewalst stukje aarde een sleepspoor 
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  Negentiende-eeuwse sluiswachters-
woning.

  De sjouw staat ook nu nog op de dijk.

  Fotogeniek molentje bij de veerpont.

WANDELWIJZER

Vervoer
Elk heel uur (vanaf 10.00 u) vertrekt de pont van de Nieuwendijk te Zuid-Beijerland 
naar Tiengemeten. Retourvaarten meteen daarop volgend. Het wordt aangeraden 
de tickets vooraf online te reserveren via de website van natuurmonumenten (zie 
onder). Zuid-Beijerland is het best met de auto te bereiken; parkeren op het grote 
parkeerterrein is gratis.

Wandelen
Op het eiland zijn 7 wandelroutes uitgestippeld, variërend in lengte van 1,2 tot 10 
kilometer.

Slapen/eten
•  TinyParks: herberg, restaurant en glamping (www.tinyparks.nl/locatie/cast-

away/).
•  De historische vakantiewoningen zijn te huur (www.buitenlevenvakanties.nl).
•  Wij overnachtten in het gezellige hotel/restaurant Het Wapen in het vestingstadje 

Willemstad, op ong. 20 minuten rijden van de pont (www.wapenvanwillemstad.
nl) 

•  Op het eiland kun je bij Gasterij de Gezusters terecht voor o.a. koffie met gebak 
(www.degezustersonline.nl, wisselende openingstijden) 

•  In het bezoekerscentrum zijn koffie en thee te krijgen en zijn er toiletten.

Meer weten?
Het bezoekerscentrum is in het zomerseizoen van dinsdag t/m zondag geopend 
voor informatie en/of fietsverhuur (eigen fiets meenemen op de pont mag ook). 
Zie voor het meest complete pakket aan informatie (incl. tickets voor de pont) de 
site van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/
tiengemeten 

  Gasterij de Gezusters.

zien, vermoedelijk geheel onterecht. We 
beklimmen de trap die is aangelegd in de 
geruïneerde loods, waar vroeger de geoog
ste aardappelen in werden opgeslagen, voor 
een mooi uitzicht op de kreek.
Van de gele stappen we over op de rode 
Wintertalingroute (6,5 km). Daar waar de 
twee routes elkaar ontmoeten beklimmen 
we de Vliedberg. Vroeger bij hoog water 
een vluchtplaats voor het vee, nu een 
geliefde vogelhotspot met aan de voet het 
uitgestrekte kommoeras vol watervogels. 
Het is echter de boven onze hoofden zwe
vende bruine kiekendief die al onze aan
dacht trekt. Dan lopen we de Oude Polder 
binnen. Natuurmonumenten heeft ervoor 
gekozen om dit oudste stukje Tiengemeten 
intact te laten; de door dijken omgeven 
akkers liggen er nog net zo bij als toen.

Voor anker
We weten er ondertussen alles van: quaran
taine. Nog een tikkie vervelender ging het 
eraan toe in de negentiende eeuw, toen het 
Haringvliet als poort naar de Rotterdamse 
haven fungeerde. Schepen die na een 
maandenlange reis van de Oost terugkwa
men gingen hier bij Tiengemeten voor 
anker, totdat de chirurgijn had bepaald dat 
de bemanning geen besmettelijke ziektes 
met zich meedroeg. Een risicovol beroep, 
de scheepsdokter kon zo immers zelf aller
lei exotische ziektes oplopen. In de hoop 
dat het zou helpen overgoot hij zichzelf met 
een mengsel van azijn. Waren er zieken aan 
boord, dan werden zij verpleegd in het qua
rantainehospitaal en bleef het schip veertig 
dagen in afzondering liggen. Van het hospi
taal is niets meer over, maar het blok van 
drie huizen dat hiervoor in de plaats kwam 
werd ernaar vernoemd: de Karantijn.

Door het veld lopen we op het vervallen 
gebouw af. Er valt het een en ander aan 
informatie te lezen tussen de overeind 
gebleven stenen muren, maar eigenlijk 
hopen we hier op de omliggende akkers 
reeën te zien. Ons geduld wordt beloond. 
Hun schutkleur doet goed werk, maar hun 
spierwitte achterwerk – ook wel de spiegel 
geheten – verraadt de groep van een stuk of 
tien dieren. Ze krijgen ons in de gaten, 
springen over de sloot, het veld door, de 
witte haren ter waarschuwing voor soortge
noten overeind gezet, en weg zijn ze, ver
stopt tussen de struiken. Steeds meer reeën 
weten hun weg naar Tiengemeten te vin
den; ze zwemmen gewoon over vanaf het 
vasteland. En geef ze eens ongelijk; wie wil 
er nu niet naar dit prachtige eiland toe? 

  Het eiland  
beschikt  
over goede 
bewegwijzering.
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