Excursie Tiengemeten 12 augustus 2017
Ria Hogerwaard
De weersvooruitzichten voor deze dag waren niet erg gunstig. Regenbuien, met tegen de middag opklaringen vanuit het westen. Maar na buienradar geraadpleegd te hebben, waarin toch in het gebied de buien tijdig weg leken te trekken, besloten we gewoon op pad te gaan.
Iedereen ging op eigen gelegenheid naar Tiengemeten, omdat er fietsen achterop meegenomen werden en er
dan geen sprake kon zijn van carpoolen. Onderweg werd het steeds grijzer en miezerde het. Aangekomen
rond 09.30 uur op de parkeerplaats bij Tiengemeten, was de lucht wat opgeklaard. Iedereen druppelde, net
als de regen, binnen. Hidde en Lucie, Sjaan en Mija, Corine en René, Annelies en Marcel, Ton en Margot,
Walter en Ria en Jan.

In de 17e eeuw ontstond in Zuid-Holland in het Haringvliet een zandplaat van ongeveer 10 gemet groot,
waar Tiengemeten haar naam aan dankt. Een gemet is een oppervlaktemaat van ongeveer een halve hectare.
Halverwege de 18e eeuw is men begonnen met inpolderen voor de landbouw. De boeren leefden van de
rietteelt en akkerbouw. Inmiddels is Tiengemeten uitgegroeid tot 1000 hectare.
In 2006 is Tiengemeten omgevormd van landbouwgrond naar natuur. Aan de zuidkant is een gat in de
dijk gegraven, waardoor een groot deel van het eiland nu onder invloed staat van de rivier. Verderop
staat het water stil en ontstaat een uitgestrekt moerasgebied. Tiengemeten heeft drie gedeeltes. De
Weemoed, in het oosten is het cultuurhistorisch
deel, waar ooit het eiland is ontstaan. In het midden
het kommoeras De Weelde. De Wildernis is te vinden in het zuidwesten.
We kopen kaartjes (retour 6 euro en met abonnement van Natuurmonumenten 4 euro) en om 10.00

uur gaan we met de fiets op de boot die ons naar de
overkant brengt. Vaartijd ongeveer 10 minuten. Boot
vaart om het uur. We zien o.a. al meteen een Bruine
Kiekendief, Visdief, Fuut. Als we aankomen op het
eiland gaan we eerst fietsen huren voor diegenen die
geen eigen fiets meegenomen hadden. Dit was zo
geregeld. Met korting vanwege het lidmaatschap
van Natuurmonumenten, kostte dat voor een hele
dag 5 euro per fiets. Intussen hadden we op de tuintafels die voor het ontmoetingscentrum staan al de
koffie, thee en appeltaart uitgepakt. Nadat we ons
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dit goed lieten smaken, stappen we op de fiets voor
het eerste deel van de tocht, de Weemoedroute.
We fietsen langs een rechte weg waar een bewoner
ons pruimen te koop aanbiedt voor 50 cent per zakje. Op het bruggetje kijken we over het water en zien
diverse watervogels, waar vooral de kleur van de
Casarca’s goed tot zijn recht komt in het zonlicht.
We zien ook weer de Bruine Kiekendief vliegen met
haar mooie gele kop. Aan het eind van de rechte
weg stallen we even onze fietsen en lopen door een
hekje naar het water, maar daar zaten weinig vogels.
Daarna doorgefietst tot we bij een dood punt kwamen van de verharde weg.

de Wilde Chicorei. Solidago staat algemeen bekend
als wondkruid, werkt ontsmettend en genezend.
Verder groeit er ook veel Kattendoorn en plaatselijk
Duindoorn, waarvan het sap van de bessen goed
zou kunnen helpen bij verkoudheid.
We zetten de fietsen weg en lopen door een smal
paadje naar een watertje. Daar liet weer een Bruine
Kiekendief zich zien. We rijden aan het eind van het
pad even rechtsaf naar de zuidkant van Weemoed
de Griendweipolder. Daar staat een uitkijkwand,
maar het water is vrij ver weg. Hier zien we een
kolonie Aalscholvers op nest met jong. In het voorjaar zou je hier ook Grutto’s, Tureluurs en Smienten
moeten kunnen zien. Overal zitten wel veel Brandganzen, wolken Spreeuwen, Zwanen, Meerkoeten.
Als we het onverharde gedeelte uitkomen, daalt er
even een buitje over ons neer, waar we toch wel wat
nat van worden en we besluiten, alvorens de tocht te
vervolgen, naar rechts te gaan om in de Herberg een
consumptie te nemen en te wachten tot de bui over
is. Het klaart al snel op en daarna breekt zelfs de zon
regelmatig door. Op het Noordoostelijk uitkijkpunt
staat een houten, wat gammele, tafel met bankjes
waar we net allemaal oppassen en hier doen we ons
tegoed aan de meegebrachte lunch. We rijden weer

De eerste stop

Een klein klimmetje, de Vliedberg, de enige heuvel
in het verder vlakke landschap. Hier heb je een mooi
uitzicht over het eiland. In vervlogen tijden was het
een hoogwatervluchtplaats voor het vee. We zien
hier o.a. een Pontische Meeuw. We moeten dan weer
even een stukje terugfietsen omdat de doorgang
naar het nu onverharde gedeelte op dit punt alleen
doorgang biedt voor wandelaars. We kunnen verderop er wel door en fietsen dan over het onverharde deel, de zuidkust. Je fietst daar nu door een veld
wat volledig begroeid is met Solidago (Guldenroede). Het hele eiland kleurt er geel van, en wordt hier
en daar doorbroken door de intens blauwe kleur van

lunchplek

door langs de Noordkant richting het ontmoetingscentrum en daarna start ons tweede deel van de rit:
Weelde en Wildernis. Dit is een zoetwatergetijdengebied ten westen van het eiland. De getijden zijn er
dankzij een enorme kreek, die via een gat in de dijk
verbonden is met het Haringvliet. We kijken eerst
uit over het watergebied Weelde, hier zie je diverse
eenden, zwanen, ganzen. Als we doorfietsen, stuiten
we op een hek, waar het pad overgaat in een ruig
onverhard spoor de Wildernis. Het lijkt een te smalle doorgang voor de fietsen en gezien de tijd, het is
inmiddels al 15.00 uur geworden en we willen met
de boot van 16.00 uur terug, besluiten we dit over te
slaan en terug te fietsen. (Later hoorden we dat je
hier het grote hek open mag maken, als je met de
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fiets bent). Er staan twee ruïnes in dit gebied. De
Irenehoeve en de Aardappelloods, waar, bij het
laatstgenoemde gebouw, in de wei Schotse Hooglanders grazen. Hier hebben we mooi zicht op het

Vervolgens weer terug naar het ontmoetingscentrum, de huurfietsen worden weer ingeleverd en we
wachten op de boot, die ons weer terug zal brengen
naar de parkeerplaats. Bij het haventje vliegen veel
jonge Boerenzwaluwtjes rond, die zich laten voeren
op een windmolen en daar nauwelijks hun evenwicht op kunnen bewaren.

Hierachter moet de Beverburcht liggen, maar volgens anderen is
dit hem…..

Zeearendnest, maar helaas is daar geen beweging in
of rond te zien. Op het water bij deze plek kan men
Bergeenden, Slobeenden, Wintertalingen en diverse
ganzen aantreffen. Als de slikken droogvallen in het
voor- en najaar kluten, Wulpen, Scholeksters en
allerlei andere hoogpotige vogels. In tegenstelling
tot ons voorbezoek, zagen we op het eiland weinig
steltlopers en rietzangers lieten zich ook weinig
horen en zien. Wel zingt er een Graszanger. In de
buurt van de aardappelloods turen we naar de plek
waar de Beverburcht moet zijn, maar die is vanaf het
pad niet te zien. Wel zien we een houten bouwwerk.
Voor de grap wordt er geroepen, daar staat de Beverburcht. Ernaast staat een boom waar de sporen
van Bevertanden te zien zijn.

Hier maken we een tussenstop en tovert Mija een
door haar gebakken heerlijke quiche tevoorschijn en
smikkelen we allemaal van de hartige hap. We fietsen dan door langs de zuidkust. Aan het eind van
het pad, meent Ton in het water nog een Beverstaart
op te zien duiken, maar we kregen het dier niet te
zien.

Weelderoute

Enthousiast geworden door de excursie, geeft de
partner van Corine, René Spoel, aan het eind van de
dag te kennen dat hij ook wel lid wil worden.
Vogels die we gezien/gehoord hebben:
Aalscholver, Baardman, Bergeend, Blauwe Reiger,
Boerenzwaluw, Boomvalk, Brandgans, Bruine Kiekendief, Buizerd, Casarca, Cetti's Zanger, Dodaars,
Ekster, Fazant, Fuut, Gele Kwikstaart, Gierzwaluw,
Graspieper, Graszanger, Grauwe Gans, Groenling,
Groenpootruiter, Grote Bonte Specht, Grote Canadese Gans, Grote Zilverreiger, Grutto, Holenduif,
Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kauw, Kievit,
Kleine Mantelmeeuw, Merel, Kleine Zilverreiger,
Kneu, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Nijlgans, Oeverloper,
Oeverzwaluw, Pontische Meeuw, Putter, Putter,
Rietgors, Slobeend, Sperwer, Spreeuw, Tafeleend,
Tjiftjaf, Turkse Tortel, Veldleeuwerik, Visdief, Waterhoen, Watersnip, Wilde Eend, Winterkoning,
Wintertaling, Witgat, Witte Kwikstaart, Zilvermeeuw, Zomertaling, Zwarte Kraai, Zwartkop.
Zoogdieren:
Haas, Reebok, Bever (sporen), Schotse Hooglanders,
Koeien, Schapen, Geiten, Nederlandse Trekpaarden
Bron: natuurmonumenten

Vlierbes 3, 4661 WT Halsteren
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3

