
Voor miljoenen mensen in de zuidelijke Randstad is Tiengemeten 

nu het mooiste stukje van hun achtertuin. Groen maakt mensen 

niet alleen gelukkiger, maar Nederland wordt er ook aantrekkelijker 

door. Dat is goed voor onze concurrentiepositie. Onderzoek wijst 

het uit: groen levert geluk èn euro’s op.”

De minister prijst de agrariërs, die uiteindelijk afstand hebben 

gedaan van hun wortels om die nieuwe natuur mogelijk te maken. 

“Want dat is hard nodig. Nederland bestaat voor nog geen 10 

procent uit natuur en voor 70 procent uit landbouwgrond”, aldus 

Verburg. “Bovendien draagt Tiengemeten bij aan Europese plan-

nen zoals Natura 2000 en de Europese Kaderrichtlijn Water.” De 

Europese Unie heeft het project dan ook medegesponsored uit 

het Life natuurfonds en het Interreg-project Isla.

Terwijl de wind aanzwelt en het tentdoek onheilspellend klappert, 

herinnert burgemeester Reinie Melissant-Briene van de gemeente 

Korendijk eraan dat de omzetting van landbouw naar natuurge-

bied niet zonder slag of stoot is gegaan. “Onze vroegere wethou-

der Molendijk heeft zich altijd ingezet voor een goede regeling. 

Nu kan onze gemeente bogen op een trekpleister van bovenregio-

nale betekenis!”

Joop Evertse, gedeputeerde Groen van de Provincie Zuid-Hol-

land, roemt zijn voorganger, Leen van der Sar, die zijn uiterste best 

heeft gedaan om deze mijlpaal mogelijk te maken. “Deze mooie, 

robuuste natuur past perfect in de Zuid-Hollandse delta en brengt 

de Ecologische Hoofdstructuur dichterbij. Als straks de Haring-

vlietsluizen op een kier gaan, zal het eiland nog beter als rust- en 

paaigebied voor vissen kunnen dienen.” Volgens directeur natuur-

beheer Teo Wams van Natuurmonumenten – hij is schipperszoon 

en als jongetje bijna verdronken in het Haringvliet – vormt herstel 

van die getijdewerking een logische component van het natuur-

herstel. “Hoe groter die kier, hoe meer de natuur kan opbloeien!  

Voor bezoekers moet Tiengemeten een natuurbeleveniseiland 

worden, waar je kunt rondstruinen, kamperen of logeren in Bed 

and Breakfast of in één van de mooie vakantiehuisjes. Er komen 

een Rien Poortvlietmuseum en een streekmuseum. Organisaties 

kunnen hier vergaderruimte huren als ze eens een dagje ‘het moe-

ras in willen’. Het eilandgevoel doet mensen altijd goed.”

“Het was een mooi project”, vinden pontbazen Huib Bijl en zijn 

schoonzoon Menno Kruithof. “We hebben heel wat zwaar mate-

rieel overgevaren. Al die cameraploegen, dat geeft wel een kick, 

hoor. Na het vogelbroedseizoen wordt het doorsteken van de dijk 

het volgende spektakel! Op de pont zit je bij alle actie op de eerste 

rang.”

Door Marion de Boo 
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nieuwsbrief over Deltanatuurproject Tiengemeten

Het is zover! Cameraploegen en persfotografen 

zijn paraat. Een lange feeststoet van genodig-

den wandelt langs de huisjes, begeleid door de 

weemoedige klanken van een horlepieporkestje. 

Gerda Verburg, minister van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit, gaat voorop. 

Oranje mistflarden uit een rookkanon waaien ons tegemoet. In het 

natte weiland trippelen vier balletdansers op de magische klanken 

van Le Sacre du Printemps van Strawinski. Dan stapt de minister 

op haar hippe bloemetjeslaarzen naar voren om een mooie struik 

heemst te planten. Deze karakteristieke getijdenplant met zijn 

viltige, fluweelzachte bladeren hoort thuis op lichtbrakke grond.  

Daarmee is de feestelijke oplevering van deze 700 hectare nieuwe 

natuur, die 37 miljoen euro heeft gekost, een feit. “Nederland 

kan trots zijn op dit eiland onder de rook van Rotterdam”, zegt 

Verburg. “Een krap half uurtje verderop bepalen geronk, uitlaat-

gassen, files en drukte het gejaagde leven. Er zijn hier plannen 

geweest voor een vliegveld, kerncentrale of baggerstort. 

“Nederland kan trots zijn 
op Tiengemeten”

tij
schrift tiengemeten

Minister Gerda Verburg bij feestelijke oplevering van 
700 hectare nieuwe natuur: 

Burendag ondanks regen groot succes

Tiengemeten,
niet vergeten!
“Nu hoor je een kluut” zegt gids Jan Alebeek van Natuurmonu-

menten. Met je rug naar de wind is dat het enige wat je hoort op 

Tiengemeten. Vogelgeluiden. Rust. Hier ben je middenin in de na-

tuur, blootgesteld aan de elementen.

Op 12 mei worden de vogels vaak overstemd door het geraas van 

de wind; het is werkelijk hondenweer. Toch staan er vandaag zo’n 

vijftig nieuwsgierige mensen in de grote tent bij het informatiecen-

trum. Na het welkomstwoord door wethouder Boogaard van de 

gemeente Korendijk waaieren ze uit over het eiland. 

Op de dijk richting Wildernis is het lastig om de verrekijker stil te 

houden in de aanwakkerende wind. Een groepje kluten doet zich 

tegoed aan het water. Ganzen en bergeenden vliegen af en aan. 

Verderop zitten zwanen waaronder zowaar een zwarte. “Die zie ik 

hier voor het eerst”, zegt Jan. Hij geeft hier al acht jaar excursies 

en heeft het eiland drastisch zien veranderen. “Het deed wel even 

pijn, toen al die graafmachines hier aan het werk waren, maar je 

beseft dat het nodig is om de natuur vrij spel te geven.” 

Een asfaltweg is kreek geworden. Daglonershuisjes worden het 

domein van vleermuizen. Zo wordt de agrarische historie niet 

vergeten, maar onderdeel van de natuur.

Druipende ‘die-hards’

Verder terug de geschiedenis in ga je op de Vliedberg. Bij een 

knapperend houtvuurtje zit een man deeg te kneden voor brood. 

Zijn paraplu en regenpak zijn niet echt historisch, maar wel ‘brood-

nodig’, want de regen komt met bakken uit de hemel. Het groepje 

van vier druipende ‘die-hards’ is zijn eerste bezoek op deze dag. 

Later kan hij de mensen verblijden met een stuk versgebakken 

brood. 

De Vliedberg was vroeger een toevluchtsoord voor landarbeiders 

en bewoners bij hoogwater. Nu is dit een prachtig uitkijkpunt. 

Je kunt hier het hele eiland overzien en als je geluk hebt, zie je 

aan alle kanten witte zeilen. Terug in de grote tent is het aange-

naam opdrogen onder het genot van gefrituurde slibtongetjes. De 

kraampjes van de herberg met eten en drinken worden ook goed 

bezocht. Het geheel wordt stijlvol omlijst met zang van het Hoekse 

Waardse Vullejaegerskoor en een accordeonist. 

Daarna kiest de kapitein van de Princehof met zijn rondvaartboot 

het ruime sop. Witte koppen staan op het water. Op het achterdek 

in de zon, in de wind en (soms) in de spray is het net een vakan-

tiereisje. Juist dit ruige weer maakt de tocht extra avontuurlijk. 

Boerderijen, vogelkijkhutten, bomen, planten en Schotse Hooglan-

ders glijden voorbij. “Elke dag ziet het er anders uit”, verzekert Jan. 

Tiengemeten, niet vergeten!

Door Astrid Kromhout 

Ir Jan-Jaap de Graeff, algemeen directeur 
van Natuurmonumenten:

Laaiend enthousiast
over Tiengemeten
Jan-Jaap de Graeff is in de loop der tijd laaiend enthousiast 

geworden over de metamorfose van Tiengemeten. Natuurherstel 

is op zichzelf  al indrukwekkend om te zien. Het resultaat stemt 

bovendien zeer tevreden, zo constateert de directeur van Natuur-

monumenten. Ook kamperen op dit oude eiland bleek een bijzon-

dere ervaring. “Ik had natuurlijk op zo’n mooie, zwoele meinacht 

gehoopt…” 

    

Wat was uw eerste indruk van het eiland?

Bij mij eerste bezoek lag een deel van het eiland al braak –vrucht-

bare landbouwgrond. Dat riep – ik was pas aangetreden als 

directeur van Natuurmonumenten – ook bij mij aanvankelijk vragen 

op. Maar dit project heeft een lange voorgeschiedenis. Al twintig 

jaar geleden zijn er plannen gelanceerd voor een vliegveld, een 

kerncentrale, baggeropslag, een industrie-eiland of een preteiland. 

Het was eigenlijk al een uitgemaakte zaak dat de landbouw hier 

zou vertrekken. Van alle plannen is het verreweg de beste keus 

om dit eiland terug te geven aan de natuur. Inmiddels is hier een 

prachtig, heel gevarieerd natuurgebied aangelegd, waar het getij 

binnenkort ook een kans krijgt.

Is het nou een taak voor Natuurmonumenten om al die oude 

panden op te knappen?

Als wij een landgoed aankopen, hoort daar soms een prachtige 

buitenplaats bij, die we dan ook koesteren. Dat geldt evengoed 

voor de oude boerderijen op Tiengemeten. Cultuurhistorie is niet 

ons hoofddoel, maar we hebben er wèl respect voor.

 

Zou u meer landbouwgronden in Nederland willen teruggeven 

aan de natuur?

Wij zijn een volk van boeren en kooplieden. Dat heeft onze cultuur 

bepaald. Die wortels willen we niet kwijtraken. Bovendien heeft de 

landbouw nog steeds economische betekenis. Ik gun de boeren 

graag een goede boterham en ze houden het landschap open. 

Maar de toekomst van de akkerbouw en de melkveehouderij zie 

ik vooral in gebieden waar men op 

wereldmarktschaal kan concur-

reren. Op die gebieden moeten wij 

als natuurorganisaties niet teveel 

ons oog laten vallen. 

In andere, marginalere gebie-

den, zoals de veenweiden en de 

hogere zandgronden, hebben 

natuurbeschermers dan wat meer 

te zoeken.

Ex-gedeputeerde 
Leen van der Sar:

Een uniek stuk 
getijdenatuur
“Na zo’n dag op het eiland kom ik weer helemaal enthousiast 

terug”,  zegt Leen van der Sar. Hij was als gedeputeerde Groen bij 

de Provincie Zuid-Holland en voorzitter van de stuurgroep Delta-

natuur van 1999 tot 2007 nauw betrokken bij de planvorming rond 

Tiengemeten. 

Wat vindt u ervan? 

Tiengemeten is echt mooi geworden! Het is verrassend om te zien 

hoe die kale grond zich nu ontwikkelt naar weemoed, weelde en 

wildernis. Ook in het rivierengebied zien we de eerste acht of tien 

jaar stekels en brandnetels verschijnen, maar geleidelijk ontstaat 

de vegetatie waarop wij hopen. Tiengemeten is een goedkoop 

uitgevoerd natuurontwikkelingsproject. Hier moet het water veel 

werk gaan doen. Dat maakt het de komende tijd ook zo span-

nend: Wat doet het water, gaat het snel? En hoe reageren de 

dieren, komt er echt een zeearend wonen?”

Hoe past dit project in de doelstellingen van de Provincie 

Zuid-Holland?

De zuidvleugel van de Randstad had naar verhouding weinig 

publiek groen. Dit nieuwe natuurgebied levert een belangrijke 

bijdrage aan het vestigingsklimaat en het leefmilieu in de Rand-

stad. Vanaf Rotterdam is het maar een half uurtje met de auto, of 

een mooie fietstocht dwars door de Hoekse Waard. Daar wacht je 

op de pont, je maakt de overtocht en daarna kan de natuurrecre-

ant hier rust, ruimte en stilte ervaren. Een gids kan je straks allerlei 

vogels laten zien, maar ook het holletje van een muskusrat, de 

sporen van een bever of het vroegere quarantainepunt. 

Je kunt hier kamperen en je krijgt een beeld van de akkerbouw in 

vroeger tijden.

Hoe kijkt u op de uitvoering terug? 

Grondaankopen kunnen lastig zijn. Je kunt de zaak dan vlottrek-

ken door de laatste zittenblijvers een veel hogere prijs te gaan  

bieden, maar daar ben ik geen voorstander van, dat vind ik een 

verkeerd signaal. Het is een mooi 

moment in het leven van een be-

stuurder om zo’n project te kunnen 

afronden. Ik ben er bijna acht jaar 

intensief mee bezig geweest, vanaf 

het eerste begin. 

En ik ben veel mensen dankbaar 

die hier zoveel energie in hebben 

willen steken.



kom nog eens terug...
Al vanaf publiekstoegankelijk maken van Tiengemeten in 1997 

geniet het eiland de belangstelling van de wijde omgeving van de 

Hoeksche Waard. Zowel de eerste publieksdag van Deltanatuur in 

2000 als de tweede in 2005 zijn met zo’n 600 en 1.500 bezoekers 

buitengewoon goed bezocht. Op deze aantrekkingskracht 

inspelend is in 2006 een bezoekerscentrum geopend en is op 

12 mei 2007 het eind van de uitvoeringsperiode ingeluid.

Dat betekent dat ook de nieuwsbrief 'Tijschrift Tiengemeten' voor 

het laatst is uitgekomen. Van de allerlaatste ontwikkelingen kunt u 

zich op de hoogte houden door te kijken op de website van 

Tiengemeten: www.tiengemeten.deltanatuur.nl.

Langzaam zal de rust weer terugkeren. Tiengemeten is klaar. 

Tenminste als je denkt aan de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. 

De projectorganisatie Tiengemeten moedigt bezoekers aan om de 

komende jaren geregeld terug te komen naar Tiengemeten. Om 

zelf te zien hoe de natuur steeds mooier en rijker wordt. Want het 

project 'Tiengemeten natuureiland' mag dan klaar zijn; de natuur 

op Tiengemeten is nog maar net begònnen.

 

Voor vragen kunt u nog altijd bij ons terecht. Stuur een e-mail naar 

h.faber@minlnv.nl en wij zorgen ervoor dat uw vraag op de juiste 

plek terecht komt.
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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).

Dienst Landelijk Gebied
Binnen de vele projecten van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) 

neemt Tiengemeten een speciale plaats in. Dit was met recht 

een ‘parelproject’. Het realiseren van een natuurgebied van deze 

omvang is immers voor Nederlandse begrippen uniek. Niet eerder 

kreeg een heel eiland een natuurbestemming. Dit is gelukt dankzij 

de prima samenwerking tussen veel uiteenlopende partijen via 

een, voor natuur, nieuwe contractvorm. Het project krijgt nu al veel 

waardering hoewel de natuur zich pas net begint te ontwikkelen. 

Natuurmonumenten als eigenaar/beheerder, Rijkswaterstaat als 

directievoerder, Verboon en Vervat als aannemers en Dienst Lan-

delijk Gebied als projectleiding wisten elkaar steeds te vinden. 

Uitgangspunt is een sterk concept, een plan met diverse sferen. 

Het was een lastig besluit om de dijk langs de Blanke Slikken te 

verlagen, maar uiteindelijk heeft het gebied daardoor enorm aan 

samenhang en ruimtelijke kwaliteit gewonnen. Kortom, voor DLG 

blijft Tiengemeten een echte parel.

Kees van der Vaart, Accountmanager

Rijkswaterstaat
In augustus is het zover. Dan steekt Rijkswaterstaat de dijk door 

om het water op Tiengemeten weer de ruimte te geven. Rijkswa-

terstaat werd vanwege zijn specialistische kennis ingeschakeld 

voor het ontwerp, de contractering en de contractbegeleiding bij 

de werkzaamheden op Tiengemeten. Het was een mooi, spraak-

makend project, waarbij voor een nieuwe contractvorm werd 

gekozen. In plaats van alles zelf van a tot z door te rekenen heeft 

Rijkswaterstaat het project openbaar aanbesteed, op de vrije 

markt. Deze innovatieve werkwijze is alle partijen goed bevallen. 

De samenwerking met de diverse partners was steeds leerzaam 

èn plezierig. Het doorsteken van de dijk wordt de laatste en beslis-

sende stap bij het omtoveren van het eiland tot een natuurgebied. 

Hier kun je straks genieten van stromende kreken, zeldzame 

vogelsoorten, wroetende knaagdieren en bonkige trekpaarden 

op pittoreske akkertjes. Trek wel je laarzen aan, want het kan er 

behoorlijk nat worden.

Lars Teulings, Projectmanager

Aannemer
Aannemerscombinatie MNO Vervat-Verboom Maasland heeft op 

Tiengemeten letterlijk en figuurlijk bergen werk verzet. Zo werd de 

historische vliedberg vier meter opgehoogd. Dwars over het eiland 

is een mooie, grote kreek gegraven. Populieren zijn gerooid en ber-

gen puin afgevoerd. Er zijn nieuwe kades en speels kronkelende, 

natuurlijke oevers gekomen. Bij al dit geronk en geraas bleven de 

vogelnesten in het broedseizoen zorgvuldig gespaard. Zeldzame 

varens werden liefdevol verplaatst. Nu de bouwvakkers met hun 

gronddumpers en kranen, shovels en bulldozers vertrokken zijn, 

is de rust op het eiland weergekeerd. Vervat- Verboom Maasland 

heeft een topprestatie geleverd. Bovendien is alles keurig op tijd 

en volgens afspraak opgeleverd. Een project om mee te pronken!

Gerwin van der Hoek, Projectleider

Natuurmonumenten
De natuur op Tiengemeten blijft nog minstens vijftig jaar volop in 

beweging, maar vanaf de eerste dag zijn de ontwikkelingen razend 

interessant. Het herstel van de zoetwatergetijdenatuur, die vroeger 

zo gewoon was en nu zo schaars geworden is, wordt op de voet 

gevolgd. Wie weet wordt Tiengemeten straks net zo boeiend als 

de Biesbosch vroeger was, vooral als de Haringvlietsluizen weer 

een stukje open gaan. Er zullen rietgorzen ontstaan,met spindot-

ters en lisdodde. Zo wordt Tiengemeten een onmisbare schakel in 

een reeks bijzondere en oer-Hollandse deltanatuurgebieden, van 

de zilte buitendijkse schorren bij de Kwade Hoek via de brakke 

gorzen van de Scheelhoek en de vloedbossen van de Rhoonse 

grienden tot aan het zoetwatermoeras van de Biesbosch. 

Henk Mayer, beheer


