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nieuwsbrief over Deltanatuurproject Tiengemeten

Het is een voor Tiengemeten ongewone drukte bij de pont.
Busjes bouwvakkers staan op de veerstoep.
Ongebruikelijke gasten als gronddumpers, kranen, shovels
en bulldozers worden regelmatig overgezet. Na jaren van
voorbereiding is de metamorfose van Tiengemeten nu in
volle gang. 
Ir. Gerwin van der Hoek, projectleider namens aannemers-
combinatie MNO Vervat - Verboon Maasland, stuurt zijn
grijze pick-up over de modderige polderwegen het eiland
op. Al snel komt de eerste transportbaan in zicht. “We heb-
ben de kleilaag weggegraven tot op het kale zand”, vertelt
van der Hoek. “Daarover rijden nu onze gronddumpers. Als
die klaar zijn graven we het nog dieper af, tot een centime-
ter of 70.” 
Het zand wordt als kern in de nieuwe dijken gebruikt. Met
de afgegraven klei wordt het talud bekleed en de vetste
klei, die het eerst is afgegraven, maakt de dijk erosiebe-
stendig. “Zo kun je werk met werk maken”, zegt van der
Hoek. “We zien het liefst een gesloten grondbalans. Als je
al die afgegraven grond van het eiland moest afvoeren, zou
het erg kostbaar worden.” 

In december is een deel van de populieren aan de
Grevesweg gerooid om plaats te maken voor de nieuwe
kreek. Het - deels teerhoudende - asfalt en de fundering
van de weg worden weggegraven. Daarmee ontstaat al een
mooie aanzet voor de nieuwe kreek, waarbij ook de berm-
sloten worden benut. “Over deze wegen kun je straks
alleen nog maar varen, maar dat is natuurlijk niet echt de
bedoeling”, zegt van der Hoek lachend. “Dit is een mooi
project. Maar je kunt er pas echt mee pronken als het alle-
maal geslaagd is. We komen vast nog financiële hobbels
tegen.”

Innovatieve contractvorm
Op Tiengemeten is voor een innovatieve contractvorm
gekozen. “Het project is openbaar aanbesteed, op de vrije
markt”, zegt contractmanager ing. Jan Stroo van Rijks-
waterstaat. “Vroeger rekende Rijkswaterstaat alles zelf
door. We gaven precies aan hoeveel kuub grond er moest
worden weggereden en waar die naar toe moest. En we
vroegen zelf alle vergunningen aan. Nu leggen we die 
vragen bij de marktpartij neer en nemen wij als Rijkswater-
staat meer afstand. Wij schetsen alleen een begin- en een
eindplaatje, waarop aannemers mogen inschrijven.”
Van de zeven aanbieders kwam de combinatie MNO Vervat
- Verboon als laagste uit de bus. 

Zo’n 20 procent van de aanneemsom bestaat uit grondver-
zet en grondtransport. Zo komen er diverse getijdenkreken
en kades om de woonkernen droog te houden. “De sloop-
kosten bestaan voor driekwart uit asbestsanering”, schat
van der Hoek. “Verder komen er voorzieningen voor bezoe-
kers, zoals aanlegsteigers en parkeerplaatsen, fiets- en
wandelpaden, bruggetjes, een informatiecentrum en er is
zelfs sprake van interesse van een streekmuseum.” 

IJkpunten
Rijkswaterstaat treedt op als directievoerder en controleert
de afgesproken kwaliteit en de ijkpunten waaraan de aan-
nemer moet voldoen. Als de aannemer bijvoorbeeld heeft
toegezegd een bepaald soort weg aan te leggen met een
laag asfalt van 10 centimeter dik, neemt Rijkswaterstaat
daar steekproeven. Jan Stroo heeft het contract opgesteld
in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en begeleidt
ook de uitvoering en beheersing. “Wij staan aan de lat om
het eindbeeld dat Natuurmonumenten voor ogen staat in de

praktijk te realiseren. Er ligt een uitgebreid inrichtingsplan,
met zichtlijnen, kreken, greppels en beplantingen, maar het
is nog een hele kunst om dat te vertalen in een contract en
duidelijke richtlijnen voor de aannemer.” 
Als je aan vijf mensen vraagt wat natuurtechnisch afwerken
van een oever inhoudt, hebben die volgens Stroo alle vijf
een ander beeld. “Daarom moet je het voortdurend met
elkaar afstemmen, zodat Natuurmonumenten krijgt wat ze
voor ogen heeft. Je kunt niet zomaar tegen een aannemer
zeggen: Geef het maar terug aan de natuur. Want als hij
alleen een stukje afgraaft en een gat in de dijk trekt, krijg je
uiteindelijk niet diezelfde natuurkwaliteit voor je geld. 
Het inrichtingsplan is helemaal toegesneden op de planten-
en diersoorten die ze hier straks graag zien.” 

Niet te glad
De eerste kreekoevers krijgen al vorm. “Natuurvriendelijke
oevers moet je te niet al te glad en strak afwerken”, zegt
Jan Stroo. “Dat is wennen. Alsof je een tekening maakt en
er daarna doorheen krast, maar de ecologen zijn hier tevre-
den mee.” “En straks staat zo’n ‘slordig afgewerkte’ oever

onder water”, vult van der Hoek aan. “Al dat bodemreliëf
biedt dan mooie schuilplekken voor allerlei soorten vissen
en andere waterbewoners. Op sommige plekken ontstaan
stroomversnellinkjes en langs de oevers groeit riet. De
kraanmachinist vindt het zelf misschien een puinhoop, maar
als de ecologen daar stralend bij staan, is dat voor onze
mensen een opsteker.” 

“Dit is een heel mooie klus,” zegt projectleider Kees van
der Vaart van Dienst Landelijk Gebied, opdrachtgever van
het project. “We zitten allemaal aan dezelfde kant van de
tafel, dat draagt bij aan een goeie sfeer.” Eerst heeft de
DLG-man wel wat geduld moeten oefenen. “Je wilt de eer-
ste week na de gunning graag meteen bergen grond verzet
zien worden! Maar de aannemer had eerst nog twee maan-
den ingeruimd voor ‘engineering’, het verder uitwerken van
de plannen. Dat is ook logisch, want het kost tijd om je ècht
goed in deze materie in te werken. Bovendien moet de
aannemer eerst een planning en veiligheids- en gezond-
heidsplannen maken, die Rijkswaterstaat moet goedkeuren.
De veiligheid van de medewerkers èn de bezoekers op het
eiland moet gewaarborgd zijn. Het grondwerk is trouwens
niet heel spectaculair, het wordt niet zo’n drukke bouwput
als bijvoorbeeld de spoortunnel in Den Haag.”

Zonnig
Een meevaller was het prachtige, droge herfstweer. “Die
klei heeft een redelijke draagkracht, maar als het erg nat
weer is, krijgt de aannemer toch veel meer problemen”,
weet van der Vaart. “Je versmeert de grond meer, je krijgt
meer structuurbederf. Goed weer maakt zowel voor de
snelheid als voor de kwaliteit een groot verschil en voor
natuurtechnisch werk luistert dat extra nauw. Ik verwacht
dat de aannemer het grondwerk vooral bij goed weer zal
uitvoeren. Bij slechter weer kan hij dan bijvoorbeeld bomen
rooien, gebouwen afbreken of andere minder weersafhan-
kelijke werkzaamheden doen.”

Net als bij een verbouwing moet er soms eerst gebroken worden
voor er gebouwd wordt. De ijle rij populieren die het silhouet van

Tiengemeten bepaalde, is deels gerooid. Schuren worden 
afgebroken en bergen puin afgevoerd. Daarbij was het fraaie droge

herfstweer mooi meegenomen. 
Maar… de oplettende bezoeker vangt ook al een glimp op van hoe

fraai het straks gaat worden. De historische vliedberg is opgehoogd
en de kreken dwars over het eiland beginnen vorm te krijgen. 

werk in uitvoering!

publieksdagen 
3 en 4 september 
groot succes!
Zo’n drieduizend mensen kwamen in het weekend van 3 en
4 september naar Tiengemeten. Op de drukbezochte infor-
matiemarkt konden bezoekers bij Deltanatuur, Dienst
Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten,
Gemeente Korendijk en anderen informatie opdoen over
alle veranderingen in het gebied. Veel mensen genoten ook
van de excursies te voet of per fiets, er waren
‘Tiengemetenexpedities’ voor de jeugd, een wandelroute
die de metamorfose van Tiengemeten in beeld brengt. 
Ook was er vervoer per paardenkar, verschillende kinderac-
tiviteiten, theater en muziek. De veerpont voer af en aan en
alle bezoekers kregen een poster.

het werk…
Sinds het begin van de werkzaamheden in augustus is er
heel wat veranderd op Tiengemeten. Zo is de Vliedberg al
een heel stuk opgehoogd, het weeghuisje in Midden is
gesloopt, de asbestsanering in verschillende gebouwen is
in volle gang en langzamerhand wordt de moerasachtige
laagte van Weelde al zichtbaar. 

De komende maanden:

• Wordt de moeras’kom’ van Weelde vervolmaakt.

• Worden kades aangelegd die de bewoningskern Midden 
‘drooghouden’.

• Wordt er gekapt: de complete populierenaanplant aan de 
Grevesweg gaat om. Deze bomen van 35 tot 40 jaar oud 
waren aan het einde van hun bestaan. Ze maken plaats 
voor de centrale kreek, die de zeldzame zoetwatergetijde-
natuur van het eiland  van water gaat voorzien. 

• Worden schuren bij de Ida- en Nicolehoeve en de grote 
kapschuur van de Louisehoeve gesloopt. 
Hoewel Natuurmonumenten streeft naar nieuwe functies 
voor alle monumentale panden, waren deze schuren er te 
slecht aan toe.

• En… in het voorjaar van 2006 wordt het informatiecen-
trum voor Tiengemeten in de Margueritahoeve geopend:
daarover in het volgende nummer meer!

Pas als laatste stap, voorjaar 2007, komt er een gat in de
dijk en kan de rivier het eiland weer overstromen.
“Sommige punten in het plan moeten nog nader worden
gedetailleerd, zoals de dimensies van de gemaaltjes die de
woonkernen droog moeten houden”, zegt van der Vaart,
“maar op hoofdlijnen ligt alles nu vast.” Hij roemt de uitste-
kende verstandhouding tussen de uitvoerder, de combinatie
MNO Vervat / Verboon en Natuurmonumenten als beheer-
der, Rijkswaterstaat als directievoerder en de Dienst
Landelijk Gebied als opdrachtgever. “Het zijn vier heel ver-
schillende instanties, maar we snappen elkaar en we
beschikken over complementaire kennis en vaardigheden,
zoals dat zo mooi heet. Kortom, ik heb er een goed gevoel
bij. Het is dus niet zo dat we het hele plan over de heg
heen gooien richting aannemer, we blijven meedenken.
DLG heeft als overheidspartij veel verstand van de natuur
en recreatie. Rijkswaterstaat heeft veel verstand van de
praktische uitvoering van grote werken en gezien deze
nieuwe contractvorm, met veel verantwoordelijkheden bij de
aannemer, is dit een prima samenwerking.”

colofon
Tekst: Marion de Boo en DLG
Foto’s: Eppo Notenboom, Rein Geleijnse, Lotte Batelaan en DLG
Vormgeving: Ontwerpbureau Comform, Middelburg
Drukwerk: Dima/gfm Rijswijk

Deze nieuwsbrief wordt mede gefinancierd vanuit LIFE, het
Europese fonds dat meewerkt aan de natuurontwikkeling op
Tiengemeten als onderdeel van een grote Europese ecologische
hoofdstructuur (Natura 2000).

tiengemeten

Jan Stroo en Gerwin van der Hoek - ‘je moet voortdurend
afstemmen, zodat je krijgt wat je voor ogen hebt’

Kees van der Vaart - 
‘een mooie klus!’
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Voorzichtig legt Jaap van Driel een bollend stuk glas in het
ijzeren frame van een oude scheepslamp, bestemd voor het
nieuwe informatiecentrum op Tiengemeten. De antieke lam-
pen hingen totaal verroest in de oude boerenschuur. Nu zijn
ze door een smid gezandstraald en daarna opnieuw gelakt.
Jaap van Driel heeft met veel kunst- en vliegwerk de 
fittingen vervangen en nieuwe snoertjes gemonteerd. 
“Ik hou wel van dat knutselwerk. Dit was allemaal Engelse
schroefdraad in een afwijkende maat en al die oude bron-
zen boutjes waren doorgeroest door het zoute water.
Uiteindelijk heb ik toch weer ergens boutjes van de juiste
maat kunnen vinden, al moest ik ze wel afzagen en bijslij-
pen.” De rand keiharde stopverf die het glas op zijn plaats
hield heeft hij weggekrabd. “Nu ga ik het dichtspuiten met

een transparante kit, kijken of dat mooier wordt. Dit is
typisch werk voor een vrijwilliger, anders zou zo’n lamp
onbetaalbaar worden.”
Hij is graag met zijn handen bezig en graag buiten boven-
dien. Daarom werkt Jaap van Driel sinds anderhalf jaar elke
maandag als vrijwilliger voor Natuurmonumenten op
Tiengemeten. “Ik had een drukke baan in de elektrotech-
niek, mobilofoonsystemen, grote projecten, veel zittend
werk. Hier kun je je lekker uitleven! Ik had altijd gedacht dat
je na je pensioen nog genoeg andere dingen zou oppak-
ken, maar op den duur houd je toch tijd over. Een stuk
raster weghalen, een dakgoot schoonmaken, een wegver-
zakking repareren of een grote schoonmaak in een schuur -
er is hier altijd zoveel te doen.” Hij woont sinds acht jaar in

de Hoeksche Waard en kwam altijd al graag op
Tiengemeten. “Het is zo’n een waanzinnig mooi eiland. Nu
kan ik hier elke maandag genieten van het weer, van die
luchten, geweldig. Eigenlijk werken we vrijwel altijd buiten.”
Behalve bij Natuurmonumenten is hij ook actief als wilgen-
knotter bij het Hoeksche Waards Landschap.

Houtworm
Ook vrijwilliger Tony Wijsman, voorheen natuurkundeleraar
in Rotterdam, staat elke maandag op de pont naar
Tiengemeten. Hij fietst 30 kilometer op en neer vanuit
Klaaswaal en onderweg raapt hij het zwerfvuil op. Vandaag
gaat hij met een koevoet een houten wandje te lijf. De plan-
ken worden netjes opgeslagen. “Die komen straks wel weer
van pas, het is goed hout. Natuurlijk merk je dat je een
dagje ouder wordt. Het is soms afzien hoor, weet je wat
zo’n koevoet weegt? Maar het is lekker om buiten bezig te
zijn en het is zinvol werk.” Hij kwam op het idee na een
oproep voor vrijwilligers in een plaatselijk krantje. “Mijn
vader was tuinder en mijn vrouw is een boerendochter. Ik
hou wel van dit werk, we hebben thuis ook een volkstuin. Ik
heb geen zin om tot half tien in bed te liggen en daarna de
hele dag naar zo’n flikkerend tv-scherm te kijken…”

Cor van Drongelen uit Puttershoek is eveneens met pensi-
oen. “Ik verveel me geen minuut, er is thuis genoeg te
doen, ik heb net de volkstuin gespit. Maar het leuke aan
vrijwilligerswerk is dat je weer eens heel andere mensen
ontmoet.” Daarom gaf hij zich twee jaar geleden op tijdens
een burendag. “We begonnen met hekken verven. Het is
lekker om gewoon bezig te zijn met werk waarover je niet
steeds zo vreselijk zwaar hoeft na te denken. En het is hier
in alle seizoenen mooi. Vorige week maandag was het
noodweer, maar afgelopen zomer stonden we bij 30 graden
een bruggetje te reparen, belaagd door de dazen.” 
Aan de blik waarmee hij de hanenbalken in de grote 
boerenschuur monstert herken je de ervaren bouwtechni-
cus. “Kijk, die binten zijn totaal vermolmd. Dat wordt nog
een heel karwei om die houtworm hier weg te krijgen. 
En dat dak is wel gerepareerd, maar aan die plassen op de
vloer zie je dat het nog niet waterdicht is. En al die
asbesten golfplaten moeten weg. Maar daar komen specia-
listen voor.” 

tiengemeten 
inspireert jonge
kunstenaars 
Op een ochtend ligt er ineens een schatkaart naast je tent
op Tiengemeten, vastgemaakt met een touwtje met een
geel geschilderd hazenbotje eraan. “Dat zou van de
Hazenvanger kunnen zijn”, zegt Serife de Jong geheim-
zinnig. “Heel soms zie je hem lopen. Hij is niet gevaarlijk,
maar houdt gewoon niet van mensen. Hij houdt zich schuil
bij de Blanken Slikken. Het schijnt dat hij in een hol onder
de grond woont. Veel mensen hebben naar hem gezocht,
maar gevonden is hij nooit…” 

Serife de Jong, vierdejaars studente aan de
Kunstacademie in Den Bosch, verzon een spannende
speurtocht om kinderen bij de natuur te betrekken. Samen
met negen medestudenten zwierf ze afgelopen zomer over
Tiengemeten om inspiratie op te doen voor het studie-
onderdeel autonome beeldende vorming. “We zijn alleen of
in groepjes op verkenning gegaan”, vertelt medestudente
Emy de Rooij. “Zelf vond ik die leegstaande huisjes fasci-
nerend. Er is daar zoveel gebeurd en nu gebeurt er niks
meer.” Ze ging er aan de slag met rood, geel en blauw
stoepkrijt. Op de kale betonnen vloer tekende ze meubels,
zoals een stoel bij het raam en een stapel brandhout naast
de kachel. Daar omheen krijtte ze de looppaden, ingesleten
door generaties van bewoners. “Het krijt heb ik achtergela-
ten, misschien wil iemand er nog eens mee verder.”

Merel Burger raakte op de veerpont in gesprek met een
jonge boer die zich erg geëmotioneerd toonde omdat zijn
familie nu na zoveel generaties hun geboortegrond moest
verlaten. “Ik heb mijn favoriete vierkante meter uitgezet, op
een wilde plek die ik het allermooist vond. Van oude jurken,
kussens en lappen uit mijn eigen ouderlijk huis heb ik toen
een kleed gemaakt dat de boeren zouden kunnen meene-
men naar hun nieuwe huis.” Ook Esther de Vlam trok zich
het lot van de boeren aan. Zij ontwierp een reeks kritische
souvenirs om te verkopen naast de pruimen en de eiland-
honing, zoals een pop van een treurige boer, een bouwpak-
ketje voor een nieuwe boerderij en een zwembroekje voor
oud-bewoners die nog eens komen kijken. 

Laura Nieuwenhuis fietste met een camera rond. “Je zag
zo’n scherpe tweedeling tussen dat oude boerenleven en
die nieuwe natuur!” Twee zwart-wit foto’s, genomen langs
een weg op die scheidslijn, heeft ze uitvergroot naar A0-
formaat. Verder maakte Laura een klein fotoboekje met
impressies van Tiengemeten, waarbij ze achtervolgd werd
door een overigens zeer fotogenieke koe. 
Lotte Batelaan fotografeerde eveneens in nostalgischkort

vraagbaak 
‘Kunnen we wel rustig wandelen, nu er zulke grote 
machines aan het werk zijn?’

Op dit moment zijn de machines nog vooral aan het werk
op het oostelijke deel van het eiland, dus in het westen is
het nog rustig. In de Blanken Slikken wordt helemaal niet
gewerkt, die zijn immers al natuur. Maar ook in toekomstig
Weelde kunt u nog op veel plaatsen ongestoord genieten
van Tiengemeten – het eiland is zo uitgestrekt dat u al
gauw niets meer hoort of ziet van de machines. Borden 
leiden u om de werkzaamheden heen of geven aan waar u
niet in kunt, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.

bel, mail of schrijf ons

Met vragen over het inrichtingsproject kunt u terecht bij het
projectsecretariaat Tiengemeten bij de Dienst Landelijk
Gebied: 

Berrith Gulickx,
e-mail: b.h.gulickx@minlnv.nl

De nieuwsbrief Tiengemeten wordt huis aan huis verspreid
onder de inwoners van Nieuwendijk en via de post onder
belangstellenden in de Hoeksche Waard en verdere omge-
ving. De nieuwsbrief verschijnt vanaf nu ongeveer eens per
kwartaal.

U kunt zich aanmelden voor een gratis abonnement:
Secretariaat Deltanatuur
Postbus 800
3000 AV Rotterdam
e-mail: info@deltanatuur.nl
tel: 010 4026348

bezoek voor actuele informatie 
de Tiengemeten website:
www.tiengemeten.deltanatuur.nl

Gezellige ploeg
Boswachter Eduard Reuvers vertelt keer op keer hoe con-
tent hij is met de trouwe groep vrijwilligers. “Die hulp is fan-
tastisch. Er is hier zo ontzettend veel werk dat anders zou
blijven liggen. Nu de pachters vertrokken zijn, zie je wel dat
de vorige eigenaar het achterstallig onderhoud aan de
boerderijen behoorlijk heeft laten oplopen.” Ook buiten zijn
er veel tijdrovende klussen, zoals het onderhoud aan de
wandelpaden. “Op veel plekken kun je alleen lopend komen
en je moet al je gereedschap meeslepen. Daarom is
Natuurmonumenten bijzonder gelukkig met al deze hulp. 
En het is ook een gezellige ploeg.” 
Er komen foto’s op tafel van de afbraak van de oude
wagenloods naast de Helenahoeve, vorige week zaterdag.
Bij dit spektakel hebben maar liefst 40 mensen meegehol-
pen. Ze sjouwden al het afval naar containers en de hele
plek is schoon opgeleverd. Zelf stond de boswachter op
een hoogwerker om de dakpannen van het dak te tillen.
“Daarna hebben we die schuur min of meer in elkaar laten
stuiteren. Dat hout was zo wrak, de spanten waren afgebro-
ken, het dak was wel een meter doorgezakt, er was weinig
meer van over.” De schuur wordt in oude stijl nieuw opge-
bouwd. 

De vrijwilligers onderhouden ondermeer het erf van diverse
leeggekomen boerderijen. “We hebben hele bergen troep
uit die schuren weggesleept”, vertelt Jaap van Driel. “Oude
koelkasten, diepvriezers, wasmachines, er was in de loop
van de jaren heel wat verzameld. Die schuren waren groot
genoeg, het stond er niet in de weg.” Het verlaten woon-
huis, waarin nu de aannemers kantoor houden, 
hebben de vrijwilligers schoongemaakt en opgeruimd. 
“We hebben de wanden geschilderd, een nieuwe laminaat-
vloer gelegd, de verlichting gerepareerd en de sloten ver-
vangen.” Ook bij de kampeerboerderij is veel werk verzet.
De schuur heeft een nieuw dak gekregen en er zijn dou-
ches en een wasgelegenheid geplaatst. Aan de westkant
van het eiland hebben de vrijwilligers massa’s gaas en 
prikkeldraad opgeruimd. Van Driel: “De bewoners leefden
hier als God in Frankrijk, Ze hadden allemaal hun eigen
geiten en schapen en voor al die beesten hadden ze hoek-
jes afgerasterd. Als je al die rasters opruimt en ineens die
mooie groene dijk ziet liggen, knapt dat al zo enorm op.” 
Het vrijwilligerswerk is geen verplichting. Tony Wijsman is
net een maand in Florida geweest, Jaap van Driel reist
binnenkort een maand door Patagonië. En daarna gaan ze
weer gewoon lekker maaien, hakken en zagen onder 
weidse Hollandse luchten.

zwart-wit. Zij koos een oude wilg aan de haven, van buiten
nog frisgroen, maar van binnen helemaal uit elkaar geklapt.
“En uit al die oude stronken waren weer prachtige nieuwe
wilgen gegroeid. Erg mooi.” 

Samia Brock zou de leegte die haar op Tiengemeten trof op
een andere, minder beklemmende manier willen benadruk-
ken door het hele eiland, met uitzondering van de dijken,
weg te graven. “Alsof je op een berg staat en het dal inkijkt.
Dat geeft eerder een gevoel van openheid dan van beklem-
ming.” Op de dijk zou Samia bomen planten en de boom-
soorten zo uitzoeken dat ze in de herfst achter elkaar hun
bladeren verliezen. “De maquette was erg mooi, maar het
plan was niet uitvoerbaar”, zegt ze lachend.

“Tiengemeten is een heel inspirerende plek”, besluit Merel
Burger. “En onze slotpresentatie was een groot succes. Het
was heel verrassend om te zien wat iedereen had
gemaakt.” 
Met als klapper voor het kale, open eiland de mobiele toilet-
pot van Job de Graaf, voorzien van een draaibaar kunst-
hars scherm. “Dan zit je altijd lekker uit de wind.”

vrijwilligers verzetten bergen werk
Sinds vier jaar werken er elke maandag vrijwilligers op Tiengemeten. 
In weer en wind zie je ze hakken, zagen en snoeien. Ze onderhouden veerasters en 
wandelpaden en repareren bruggetjes, hanteren de bosmaaier en de motorzaag. 
Ze pakken alle klussen aan waar de boswachter zelf niet aan toekomt. 
Wat drijft deze enthousiastelingen?   

boswachter Eduard Reuvers - 
‘die hulp is fantastisch!’

Jaap van Driel, Tony Wijsman en Cor van Drongelen aan het werk -
‘het is soms afzien, maar lekker om buiten bezig te zijn’

de wilg van Lotte Batelaan

de kunstenaars bij hun werk - 
in het midden de mobiele toiletpot met draaibaar scherm

kort


