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Weemoed, Weelde en Wildernis
Tiengemeten, een geheimzinnig eiland, omringd door
woeste wateren, behorend tot de gemeente Korendijk in
de Hoekse Waard. Middenin het Haringvliet. Het laatste
echte eiland van Zuid-West Nederland. De naam verwijst
naar de oppervlakte van het eiland. Destijds, bij de
bedijking in 1750, had het een oppervlakte van 10 gemet
(1 gemet is 0,4 ha). Inmiddels is het gegroeid naar (nu)
7,5 km2.
Het vroegere landbouwgebied wordt door de huidige
eigenaar, Vereniging Natuurmonumenten, ontwikkeld
tot een zeldzaam zoetwatergetijdengebied, dat deel
uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur.De eigenaar
werkt hard aan een inrichting in drie sferen: Weemoed, Weelde en Wildernis. Leuke alliteratie! In 2007
verlieten de laatste boeren het eiland.
De reiziger kon er tot voor kort maar op één manier komen, en wel met het overzetveer over het Vuile Gat
vanaf Nieuwendijk in de Hoekse Waard. Deze boot vaart het gehele jaar, dagelijks 1 x per uur. Soms vaart
de Sint Antonius, een motorveer dat ook auto's kan vervoeren. Maar ook de Eendracht 1 wordt ingezet,
een klein stevig bootje waarmee uitsluitend fietsers en wandelaars worden overgezet. Op het eiland is een
fraai bezoekerscentrum, met vrijwilligers die op veel vragen antwoord kunnen geven. Interessant
documentatiemateriaal en een prima koffie-automaat. Dit jaar vindt in de maanden juli en augustus een
proef plaats. Men kan op zaterdag en zondag en op woensdagmiddag ook vanaf Stad aan 't Haringvliet
(Goeree-Overflakkee) naar Tiengemeten varen. Bewoners van Stad aan 't Haringvliet hebben hiertoe een
aanlegsteiger gebouwd.
Een prachtige tocht van ongeveer een uur langs de
westpunt van het eiland. Stevig water! Ongelooflijke
vergezichten. Zeiljachten jagen scherp aan de wind
westwaarts. Het Haringvliet geeft visueel de indruk een
zee-arm te zijn. Al varend ontstaat een duidelijk beeld
van het natuurgebied. Gulden Roedes kleuren de oevers
geel. Neem de vogelkijker mee, want er worden
regelmatig lepelaars en zeldzame roofvogels
gesignaleerd.
De Haringvlietbrug biedt de mogelijkheid tot een
rondtocht. Voor de overzetten moet bij de vriendelijke
veerman gereserveerd worden (Huib Bijl: 06 53243129).
Al generaties vaart de familie Bijl hier. We gaan ervan uit dat de proef wordt voortgezet in september. En
voor de komende jaren rekenen we op een herhaling. Tot nu toe is de proef buitengewoon geslaagd. Veel
mensen hebben gebruik gemaakt van deze nieuwe overzet. Eigenlijk is een proefperiode van twee
maanden te kort. Mensen moeten het veer immers via verhalen van anderen gaandeweg leren ontdekken.
Volgens ons zijn er uitstekende perspectieven, zeker gelet op het binnenkort op Tiengemeten te openen
Rien Poortvlietmuseum en het Museum voor Landbouwwerktuigen.

