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Trekpontje in de Hoekse Waard
Twee jaar geleden ging vriend en vijand ervan uit dat de Hoeksche Waard een nationaal landschap zou
worden. In de recentelijk verschenen nota Ruimte van minister Dekker wordt echter een ander voornemen
geformuleerd. Aan de Noordkant van de Hoeksche Waard moet een 300 ha groot bedrijventerrein komen.
Tot nu toe heeft de Hoeksche Waard, onder de rook van Rotterdam, haar landelijke karakter kunnen
behouden. Akkers met aardappelen, slingerende dijken, vogelrijke kreken. De prachtige dorpen aan de
Westzijde van de Waard (Goudswaard en Piershil) hebben veel authentieke kenmerken. Overal domineert
de stilte. De chemische industrie van Pernis die je zo nu en dan in de verte ziet, is nauwelijks storend. In dit
stukje komt een uniek pontje in de Hoeksche Waard aan de orde, te weten het trekpontje in de
Korendijkse Slikken.
De trekpont in het natuurgebied van de Korendijkse
Slikken (foto: J.Trouwborst)
Middenin de Korendijkse Slikken kun je met een
zelfbedieningsveer een kreek oversteken. De
mogelijkheid daartoe is niet lang geleden gerealiseerd.
Op 17 september 2003 is het pontje in gebruik
genomen als resultaat van een actie van
Natuurmonumenten. Tijdens een avondvullend TVprogramma kon uit iedere provincie een boswachter
een speciale wens naar voren brengen. Boswachter
Henk Maijer van Zuid - Holland wilde graag een pontje in de Korendijkse Slikken. Deze slikken liggen aan de
Zuidwestkant van de Hoeksche Waard, waar het Spui uitmondt in het Haringvliet.
Het gebied omvat 500 ha en ligt buitendijks. Een gedeelte met grasland ligt binnen een lage kade. Daarop
veel ganzen en weidevogels. Runderen, paarden en schapen begrazen de vlakte. Buiten de kade is het veel
natter. Door de afsluiting van het Haringvliet is de natuur gewijzigd. De getijden zijn grotendeels
verdwenen. De rietvelden veranderden in menshoge ruigten. Extensieve begrazing voorkomt het
dichtgroeien van het gebied. Veel vogels vinden er een geschikte leefomgeving. Zo nu en dan heeft de
wandelaar een schitterend vergezicht op Spui en Haringvliet.
Welnu, door dit interessante gebied is tussen 1 juli en 1 december een prachtige wandeling te maken,
uitgezet door Natuurmonumenten. Het beginpunt is te vinden door vanaf Goudswaard in zuidelijke
richting de West- of Hollaarsdijk te nemen. Vlak na het witte huis aan de rechterkant, staat onder aan de
dijk een bordje van Natuurmonumenten. Er is daar beperkte parkeerruimte. De route is omstreeks 9 km
lang. Neem voor de zekerheid kaplaarzen mee. Wie bij de vogelhut rechts aanhoudt, komt bij het
trekpontje. Een aluminiumbak die je aan een touw naar de andere kant van de kreek trekt. De kreek is
aldaar omstreeks 60 meter breed. Afhankelijk van de waterstand kunnen er 4 tot 6 personen mee.
Openbaar Vervoer: bus 160 ( 1x per uur; op zondag: 1x per 2 uur) vanaf metrostation Zuidplein
(Rotterdam) naar Goudswaard. Vandaar is het ongeveer 1 km lopen naar het startpunt. Ook kan buurtbus
191 (belbus) vanaf Zuid - Beijerland genomen worden.
De VVV van Oud - Beijerland beschikt over informatie inzake fietsroutes en gemarkeerde streekpaden. De
Vereniging Natuurmonumenten heeft een folder 'Tiengemeten, Korendijkse Slikken en Beninger Slikken in
Vogelvlucht'. Ze organiseert ook regelmatig excursies naar de Korendijkse Slikken.

