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nieuwsbrief over Deltanatuurproject Tiengemeten

Ir. Carleen Weebers is LIFE-coördinator bij de directie Natuur van

het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het is (onder andere) haar werk om de aanvragers van LIFE-sub-

sidies – doorgaans natuurbeschermingsorganisaties - te helpen

om hun subsidieaanvragen zo kansrijk en compleet mogelijk de

deur uit te krijgen. ‘Ze zijn streng in Brussel, er wordt op de klein-

ste details gelet!’ vertelt ze. ‘Zo moet een aanvraag in drievoud

worden ingediend. Daar moet dan driemaal de originele handteke-

ning van de directeur onder staan. Het mag geen kopie zijn.’

Als alle formulieren compleet zijn, gaat het hele pakket, twee

schoenendozen vol, vanuit Den Haag per post naar Brussel. 

Daarna wordt in spanning op de uitslag gewacht.

Lidstaten van de Europese Unie moeten de Europese Vogel- en

Habitatrichtlijnen omzetten in nationale wet- en regelgeving. 

In Nederland gebeurde dat in de Natuurbeschermingswet en de

Flora- en Faunawet. Ook moet elk land een reeks natuurgebieden

aanwijzen die zo belangrijk zijn dat ze bescherming op Europees

niveau verdienen. De LIFE-subsidies zijn vervolgens bedoeld ter

versterking van het Natura 2000-netwerk in Europa (zie kader).

Nederland telt 162 Natura 2000 gebieden. Tiengemeten is ook

een Natura 2000 gebied. Het eiland maakt deel uit van het

Haringvliet, dat zowel onder de Habitatrichtlijn als onder de

Vogelrichtlijn valt. Andere voorbeelden van Natura 2000 gebieden

zijn de Waddenzee, de Veluwe en het Noordhollands

Duinreservaat.

Weebers: ‘Voor elk aangewezen gebied worden speciale doelstel-

lingen vastgelegd: Welke flora en fauna willen we hier precies

beschermen en welk habitattype moet hier in stand worden

gehouden? Die doelstellingen moeten vervolgens in elk aangewe-

zen gebied in een beheersplan met praktische maatregelen wor-

den vertaald. Om onder andere die plannen in praktijk te brengen

is het Europese subsidieprogramma LIFE in het leven geroepen.’

De ontwikkeling van nieuwe zoetwatergetijdennatuur op

Tiengemeten sluit aan bij de doelstellingen van Natura 2000, aan-

gezien zulke natuur ook internationaal bezien nogal zeldzaam is.

Op de laagst gelegen terreindelen, die het vaakst overstromen,

ontstaan nieuwe slikken, waar je goudplevieren en wulpen in de

prut ziet wroeten. Op de wat hoger gelegen gronden ontstaan rie-

truigten, waar weer andere kenmerkende vogels thuishoren, zoals

rietzanger en blauwborst. In de doelstellingen van Natura 2000

LIFE-programma sponsort 
natuurontwikkeling op Tiengemeten royaal

De werkzaamheden op
Tiengemeten verlopen 
voorspoedig. In de afgelopen
maanden is het aanzicht van het
eiland ingrijpend veranderd. 

werk in
uitvoering...
De kap van de populieren langs de Grevesweg is één van de

opvallendste veranderingen. De bomen zijn gekapt om plaats te

maken voor de nieuwe kreek die op de plaats van de huidige

Grevesweg zal worden gegraven. 

De gebouwen die na de inrichting van Tiengemeten een andere

functie krijgen, werden gesaneerd. Door een gespecialiseerd

bedrijf werd er vooral asbest verwijderd. Dit is nu voor het grootste

gedeelte afgerond.  Inmiddels  zijn de mannen in witte pakken

bijna klaar en de bijbehorende gele waarschuwingslinten vrijwel

verdwenen. De laatste saneringen worden in de komende maan-

den uitgevoerd.

In de afgelopen maanden is er ook veel werk verzet door de ver-

schillende kranen en dumpers. Er zijn nieuwe watergangen gegra-

ven en er is een begin gemaakt met de aanleg van verschillende

kades en ophogingen. Zo wordt er een kade aangelegd aan de

westzijde van de Oude Polder. Deze kade bestond al eens, maar

hij is na de watersnoodramp van 1953 verwijderd omdat de toen

uitgevoerde dijkversterkingen deze kade overbodig maakten.

Omdat het grootste deel  van Tiengemeten te maken gaat krijgen

bondgenoten in
Brussel

past ook het ontwikkelen van nieuwe interessante leefgebieden

voor de Noordse Woelmuis. Tiengemeten is een van de laatste

bolwerken van dit uiterst zeldzame diertje – in het Brusselse jar-

gon aangeduid als ‘prioritaire soort’. De muizen zijn nog tamelijk

talrijk aanwezig op de natte, buitendijkse gronden en trekkentij
schrift tiengemeten

met zoetwatergetijde, wordt de kade in ere hersteld om de Oude

Polder opnieuw te beschermen tegen het water.

De komende maanden:

• Worden kabels en leidingen verlegd om ruimte te maken voor de

uitbreiding  van de kade aan de noordzijde van het eiland en 

voor watergangen 

• Krijgen de watergangen op Tiengemeten meer vorm

• Wordt er gewerkt aan de kades rondom de Idahoeve, 

de middenkern, de Oude Polder en de westelijke kern

• Wordt de parkeerplaats in Nieuwendijk uitgebreid

• Wordt het informatiecentrum in de Margueritahoeve ingericht

Tiengemeten blijft gewoon toegankelijk voor bezoekers.

Vanzelfsprekend zijn er op het eiland wel veel werkzaamheden.

Kijk tevoren op www.tiengemeten.deltanatuur.nl of  bij aankomst

op het eiland even op de informatiepanelen. 

Hier is ook een actueel “bericht voor de bezoekers” te vinden,

waarop is aangegeven waar de werkzaamheden plaatsvinden,

zodat u uw eventuele route hierop kunt aanpassen.

Fetse Visser, Rijkswaterstaat

europees geld voor
natuur in Nederland
De Europese Unie draagt via het Europese subsidieprogramma

LIFE ruim maximaal 1,7 miljoen euro bij aan de metamorfose van

Tiengemeten. De LIFE-subsidie werd in 2003 aangevraagd en in

2004 toegekend. ‘Nederlandse natuurbeheerders hebben de afge-

lopen jaren goed gescoord bij het verwerven van Europese

natuursubsidies’, vindt ir. Carleen Weebers van de Directie Natuur

van het ministerie van LNV. ‘In 2004 zijn 5 projecten toegekend,

samen goed voor ruim 5 miljoen euro aan Europese cofinancie-

ring. In 2005 zijn 10 Nederlandse aanvragen de deur uitgegaan,

voor in totaal meer dan 10 miljoen euro aan subsidies, daarover

valt binnenkort een beslissing.’ Veel duin- en hoogveengebieden

worden met Europese LIFE-subsidies hersteld en ook de zoetwa-

tergetijdenatuur op Tiengemeten is bijzonder genoeg om op steun

uit Brussel te kunnen rekenen.  

LIFE-Natuur is een subsidiefonds van de Europese Unie. Het is

bedoeld om het Europese netwerk van natuurgebieden, Natura

2000, stevig op poten te krijgen. Het fonds betaalt mee aan maat-

regelen om deze natuurgebieden te behouden of te herstellen.

Natura 2000 bestaat uit alle gebieden die onder de zogenaamde

Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen vallen. De Vogel- en

Habitatrichtlijnen zijn afspraken tussen de EU-lidstaten om gebie-

den in eigen land aan te wijzen waar bijzondere vogel- of andere

diersoorten òf bijzondere planten voorkomen. Die gebieden wor-

den vervolgens wettelijk beschermd. De LIFE Natuur subsidies

zijn bedoeld voor eenmalige projecten, die meestal zo’n 5 jaar

duren. Het LIFE-programma wordt binnenkort afgesloten, maar

wordt vanaf 2007 waarschijnlijk opgevolgd door een nieuw pro-

gramma LIFE+.

soms ook over de dijk heen het eiland op. Straks krijgen ze het

daar ongetwijfeld nog meer naar hun zin. 

Waaraan worden de LIFE-euro’s op Tiengemeten nu precies

besteed? Daarvan houdt men in het project een uitgebreide admi-

nistratie bij. De Europese Commissie beschikt weliswaar over

grote subsidiepotten, maar die voor natuur zijn relatief beschei-

den. 

‘Daarom zien de subsidieverstrekkers er scherp op toe dat het

voor natuur geoormerkte geld ook echt aan natuur wordt besteed’

zegt Carleen Weebers. ‘Een klein percentage van de LIFE subsi-

die mag aan recreatievoorzieningen of aan communicatie worden

besteed, maar natuur moet echt de hoofdmoot vormen.’

Het is voor Dienst Landelijk Gebied nog een hele puzzel geweest

om die boekhouding goed op papier te krijgen. Voor de nieuwe

inrichting van het eiland is eerst een integraal plan gemaakt. Alle

werkonderdelen staan beschreven in de vraagspecificatie voor de

aannemer. Bij de uitvoering worden deze klussen nu opgedeeld in

natuurwerkzaamheden, zoals moerasontwikkeling, en overige

werkzaamheden, zoals het opknappen van de Oude Haven, het

restaureren van gebouwen en de aanleg van nieuwe fiets- en

wandelpaden voor recreanten. 

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet de aannemer

steeds de bestede uren en de gemaakte kosten voor het natuur-

gedeelte op een andere post boeken dan die voor de overige

werkzaamheden, ook al wordt daarbij dezelfde bulldozer gebruikt. 

De diverse geldstromen gaan dus niet op één grote hoop.

Natuurontwikkeling is wèl de grootste kostenpost. Daarom zijn de

LIFE-subsidies erg welkom. Zo zouden het opbreken van de oude

landbouwweggetjes op het eiland en het weghalen van al die

brokken asfalt onbetaalbaar zijn geweest zonder financiële hulp

van LIFE. Datzelfde geldt voor het afschrapen van terreingedeel-

ten om nieuwe, laaggelegen slikken te ontwikkelen. Via jaarlijkse

tussenrapportages houdt Brussel nauwlettend toezicht op de

voortgang van het project. 

Over Tiengemeten is men tot nog toe dik tevreden. ‘Laatst hebben

we met ons hele team Gebiedsbescherming van de Directie

Natuur ook een dag op Tiengemeten rondgestruind’, vertelt

Carleen Weebers. ‘Het is echt indrukwekkend wat daar te gebeu-

ren staat! Alleen het openbaar vervoer naar de pont van

Tiengemeten zou van mij nog wel wat beter mogen.’

Marion de Boo, journaliste

vraagbaak
Hoe kom ik eigenlijk op Tiengemeten, kan mijn fiets mee 

en wat kost dat?’

Per auto: A29, afslag Numansdorp-Zuid-Beijerland. Volg richting

Zuid-Beijerland tot borden veerpont Tiengemeten. Volg deze tot in

Nieuwendijk. Daar ziet u op de dijk een huis met daarachter de

parkeerplaats. Uw auto mag niet mee. U kunt met de veerpont (en

eventueel fiets) naar Tiengemeten.

Per openbaar vervoer is Tiengemeten met moeite bereikbaar. 

De lijntaxi van Connexxion rijdt vanaf de bushalte in Numansdorp

(A29) slechts tot Zuid-Beijerland. U moet deze taxi een uur tevo-

ren bestellen via telefoonnummer 0113-252000. U kunt met buurt-

bus nummer 191 vanuit Zuid- Beijerland (maar ook vanuit Oud-

Beijerland) bij de veerpont naar Tiengemeten komen.  Deze buurt-

bus wordt door vrijwilligers i.s.m. Conexxion gereden. Meer infor-

matie: 

http://www.connexxion.nl/website/dienstregeling.asp?action 

De tijden van de veerdienst naar Tiengemeten zijn:

• ma t/m vrij 10.00 tot 19.00 uur elk heel uur

• za 8.00 tot 20.00 uur elk heel uur

• zon/feestdagen: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00 en 19.00 uur 

• vóór 10.00 uur en na 17.00 uur even bellen 

De overtocht wordt op de terugweg afgerekend: E 2,00 voor vol-

wassenen en E 1,00 voor kinderen tot en met 12 jaar, fiets gaat

gratis mee. Meer informatie over de veerdienst: 06-53243129.

ir. Carleen Weebers (LNV): 

‘het is echt indrukwekkend wat op

Tiengemeten te gebeuren staat!’



kort

Korendijk draagt
Tiengemeten 
een warm hart toe
Wethouder Jan Boogaard van de gemeente Korendijk in Tijschrift

(de nieuwsbrief van Deltanatuur) van december 2005 over de

natuurontwikkeling  in de Delta: ‘Ik genoot altijd wel van wandelin-

gen in dit landschap, maar ik weet weinig van natuur. Pas toen ik

de visie van Deltanatuur las, zag ik in dat deze streek een unieke

positie in Europa heeft.’

Boogaard doelt niet alleen op het weidse landschap met zijn oude

kreken, maar ook op de ligging langs Spui en Haringvliet. ’Mensen

van buiten zijn vaak getroffen door de ruimte die ze hier ervaren.

Maar de grootste troef van onze streek is de zeldzame ecologie,

als er meer waternatuur wordt aangelegd.’

Lees in de volgende nieuwsbrief het interview met de 

wethouder over het eiland van zijn oma: Tiengemeten!

Wilt u ook op de hoogte blijven van andere projecten van

Deltanatuur? Abonneren op Tijschrift gaat eenvoudig via de site

www.deltanatuur.nl, met een telefoontje naar 010-4026348, een

mailtje naar info@deltanatuur.nl of een briefje naar Postbus 800,

3000 AV Rotterdam.

landbouw nu definitief ten
einde op Tiengemeten
De laatste aardappels zijn op in december met vrachtwagens van

Tiengemeten gehaald en begin februari is de familie Vos verhuisd

naar hun nieuwe boerderij op de vaste wal. Daarmee is een eind

gekomen aan een tijdperk van landbouw op Tiengemeten.

Volgens afspraak is gewacht met de kap van de bomen en het

werk door graafmachines in het westelijke deel van Tiengemeten

tot na het vertrek van de familie Vos, zodat zij geen last zouden

hebben van de inrichtingswerkzaamheden.

kort

kort
kort

waarnemingen
Afgelopen maanden had Tiengemeten een bijzondere gast: een

albino meerkoet. Deze is inmiddels vertrokken naar de Hitsertsche

Kade. De zeearend was ook regelmatig op het eiland en laat zich

nog steeds vaak zien.

Eilanden kunnen van elkaar leren. Daarom draait Tiengemeten

mee in ISLA, een Europees samenwerkingsverband. ‘De herin-

richting van Tiengemeten kost veel geld. Daarvoor hebben we

destijds een financieringsstrategie opgesteld’, vertelt Mayke

Derksen op het regiokantoor van de Dienst Landelijk Gebied in

Voorburg. ‘Het idee ontstond in juni 2003, toen ik op een

Europese partnerworkshop in Bonn over Tiengemeten vertelde.

Dat riep enthousiaste reacties op. Vooral het feit dat het om een

eiland ging sprak aan. Dat thema hebben we toen opgepakt.  We

hebben er partners bij gezocht van andere kleine eilanden in

Noord-West Europa en gezamenlijk  een Europese samenwer-

kingssubsidie aangevraagd. Die aanvraag is enthousiast ontvan-

gen en goedgekeurd.’ ISLA past binnen Interreg, een Europees

subsidiefonds voor ruimtelijke ontwikkeling. In juni 2004 werden de

samenwerkingsplannen goedgekeurd. Het ISLA project gaat zo’n

vijf jaar duren. Daarbij treedt Dienst Landelijk Gebied als ‘lead

partner’ op. De overige partners zijn Conservatoire du Littoral

(Frankrijk), Shetland Amenity Trust (Shetland Eilanden, UK), Argyll

& Bute Council (UK) en Bere Island Project Group (Ierland).

Mayke Derksen: ‘Zij werken elk op hun eigen manier aan dezelfde

vragen: Hoe kun je het toerisme optimaliseren zonder de natuur

op een eiland geweld aan te doen? Welke rol is daarbij weggelegd

voor de overheid? Hoe ga je om met behoud van cultuurhistorie

en oorspronkelijke landschappen?’

In hoeverre is de problematiek op de verschillende eilanden ver-

gelijkbaar? ‘Dat zijn we nog aan het ontdekken. We ontmoeten

elkaar telkens op een ander eiland’, vertelt DLG-medewerker

Henny Willems. ‘De startbijeenkomst was op Tiengemeten,

Daarna zijn we nog eens op Tiengemeten geweest en vervolgens

op de Shetlandeilanden en op het Ierse Bere Island. Sommige

dingen herken je van elkaar, andere zijn ècht anders.’ Een over-

eenkomst is het sterke agrarische karakter van de ISLA-eilanden.

De boeren hebben het moeilijk, ze trekken weg en daarvoor

komen nieuwe dingen in de plaats. Willems: ‘Opvallend is dat veel

oud-eilandbewoners terugkeren, alleen niet meer als boer. Die

trend speelt zowel in Frankrijk en Schotland als in Ierland.’

De aanpak op Tiengemeten is radicaal anders. ‘Dat zien onze

Europese partners echt als een brutale keus’, zegt Mayke

Derksen. ‘Zo’n radicale aanpak zijn zij niet gewend. Maar ze snap-

pen het wel. Voor een Schot of een Fransman die gewend is om

in veel grotere afstanden te denken, ligt Tiengemeten onder de

rook van Rotterdam.’ ‘Vanaf de dijk kun je de Rotterdamse havens

zowat zien liggen’, vervolgt DLG-collega Annemiek Kooij. ‘Dat

maakt deze keus juist zo spannend. Die ligging vlak bij de stad

brengt fantastische kansen voor het toerisme mee en tegelijkertijd

waan je je op Tiengemeten toch in een andere wereld.’

De resultaten van de Europese samenwerking zullen worden vast-

gelegd in een eindrapport en een reeks internationale conferen-

ties. Die inspanning wordt door Brussel beloond met de toeken-

ning van de ISLA-subsidie uit het Interreg fonds van de Europese

Unie. ‘We moeten er dus wel wat extra’s voor doen om die subsi-

die binnen te halen’, zegt Mayke Derksen. ‘ISLA is niet zomaar

een zak met subsidiegeld, het is een beloning voor de samenwer-

king en het kenbaar maken van de resultaten binnen Europa.’

Het ISLA-geld wordt ondermeer geïnvesteerd in de Oude Polder.

Die polder wordt heringericht voor de ‘Zeeuwse tarweteelt’, een

kleinschalige, zeventiende eeuwse vorm van gemengde land-

bouw. Er komen kleine akkers van hooguit 1 gemet, dat is minder

dan een halve hectare, en er wordt geploegd met Zeeuwse trek-

paarden. Tiengemeten krijgt een zorgboerderij, waarvan de mede-

werkers in de Oude Polder gaan meewerken. ‘Zo’n zorgboerderij

is een praktijkvoorbeeld van het vestigen van een nieuwe ‘econo-

mische drager’ op Tiengemeten’, zegt Annemiek Kooij. ‘Bovendien

krijgt een deel van de oude gebouwen op het eiland daarmee een

mooie nieuwe bestemming. Die gedachte past perfect in het ISLA-

project. Elke ISLA Partner gaat zo’n ‘demonstration site’ aanleg-

gen.’ Verder wordt het ISLA-geld besteed om de Oude Haven te

restaureren en beter geschikt te maken voor pleziervaartuigen.

Het beter bereikbaar maken van het eiland past in de ISLA-filoso-

fie. In totaal kost de aanleg van de ‘demonstration site’ 1,4 miljoen

euro, waarvan ISLA 48 procent bijdraagt.

Andere ISLA-partners zien zich weer voor andere uitdagingen

gesteld. Zo willen de Fransen een nu nog onbewoond eiland voor

de kust van Bretagne weer bewoonbaar maken. Gegadigden zijn

uitgenodigd met een plan te komen om het eiland te beheren en

er kleinschalig toerisme te stimuleren. ‘Daarop zijn heel veel

inschrijvingen gekomen’, vertelt Mayke Derksen. ‘Het is een mooi

idee om in je achterhoofd te houden om ooit eens in Nederland te

gebruiken.’

Interessant is ook het vergelijken van de positie van de nationale

overheid met die van andere instituties. Willems: ‘Geen andere

partner kent precies zo’n instantie als Dienst Landelijk Gebied. De

Fransen kennen wel een soort DLG voor de kustzone, namelijk de

Conservatoire du Littoral. Op de Shetland Eilanden trekt de

Amenity Trust, een stichting, tal van projecten. De overheid heeft

flinke bedragen uit de oliewinning overgedragen aan die Amenity

Trust en speelt zelf een tamelijk teruggetrokken rol.’

Wat vindt Willems van die aanpak? ‘Groot voordeel lijkt mij dat

zo’n Stichting zelf actief sponsors kan werven, net zoals

Natuurmonumenten voor Tiengemeten doet. Voor een overheid is

het veel lastiger om private sponsors binnen te halen. Keerzijde

lijkt mij dat het meer een ad hoc karakter heeft. Consultants reizen

af en aan. En als op zo’n Shetland Eiland een enthousiasteling

voor windenergie opstaat, kan zo’n eiland ineens vol staan met

windmolens, met alle nadelen vandien voor het landschap en de

vogels. Ik denk dat een grote, solide organisatie als DLG meer

oog heeft voor de samenhang.’

Marion de Boo, journaliste

In oude schuurtjes op Tiengemeten huizen bijzondere vleermui-

zen. EldersEr broeden er beschermde vogels zoals blauwborsten

en bruine kiekendieven. En tussen de basaltblokken langs de dijk

groeien zeldzame varensoorten, juist waar een gat in de dijk moet

komen. ‘We gaan zorgvuldig te werk’, zegt DLG-ecoloog Robbert

de Ridder. ‘Voor die varens laten we een speciale bekisting

maken, om de hele groeiplaats met stenen en al netjes te ver-

plaatsen. Ons inrichtingsplan is van a tot z getoetst aan de

Natuurbeschermingswet. Iedereen kijkt over onze schouders

mee!’ De ecoloog vist een document uit een dikke map vol pape-

rassen. ‘Kijk, aan al deze randvoorwaarden dient de aannemer

zich te houden. Dat staat in zijn contract.’ Zo mogen dijken langs

de Blanken Slikken niet worden afgeschoven tijdens het vogel-

broedseizoen. Sloten moeten in één richting worden gedempt,

zodat de vissen kunnen vluchten. Gebouwtjes worden eerst zorg-

vuldig uitgekamd op vleermuizen en niet gesloopt tijdens de zoog-

tijd van de kraamkolonies. Slapende egels worden voorzichtig ver-

plaatst. 

Nederland kent zowel wetgeving voor bescherming van individue-

le soorten, via de Flora & Faunawet, als bescherming op gebieds-

niveau, via de Natuurbeschermingswet. In de nieuwe

Natuurbeschermingswet - sinds 1 oktober van kracht - zijn voor-

schriften uit de Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn ver-

werkt. Tiengemeten en het omringende Haringvliet zijn zowel

Vogelrichtlijngebied als Habitatrichtlijngebied. ‘Vroeger moest je

daar apart op toetsen, nu zit alles in één wet’, zegt Robbert de

Ridder. ‘De plannen voor Tiengemeten zijn grondig getoetst op

hun gevolgen voor bestaande natuurwaarden. We moesten gege-

vens overleggen over alle voorkomende karakteristieke soorten.

Je moet aangeven wat bijvoorbeeld het effect zal zijn van een

nieuw wandelpad op het voorkomen van de Noordse woelmuis, of

wat het doorsteken van de dijken betekent voor de ganzen.’ De

vele kolganzen, brandganzen en grauwe ganzen die op

Tiengemeten grazen, zijn beschermd volgens de Europese

Vogelrichtlijn. Na het doorsteken van de dijk wordt hun voedselge-

bied kleiner, maar het blijft een belangrijk fourageergebied. Omdat

ook in de rest van de Delta nog veel geschikte natuurgebieden

zijn is er meer dan genoeg voedsel voor de populatie overwinte-

rende ganzen. . Na toetsing bleek dit echter geen doorslaggevend

bezwaar omdat de rest van de delta meer dan genoeg voedsel

biedt voor overwinterende ganzen. De populatie wordt daarom

niet benadeeld. [laatste zin is ‘n beetje krom, misschien: “Dit heeft

dus geen gevolgen voor de populatie.”]

Ook op de vleermuizen is gelet. Het talrijkst zijn de gewone

dwergvleermuis, de laatvlieger en vooral ook de ruige dwergvleer-

muis, die in de voortplantingsperiode in het najaar in de populie-

ren op het eiland huist. Sporadisch is bij de Oude Haven ook de

watervleermuis gesignaleerd. De Ridder: ‘Voordat we populieren

kapten, heeft een vleermuisexpert heel secuur vanaf een ladder

gekeken of er nog vleermuizen in zaten te slapen. Gelukkig waren

ze al naar hun wintergebieden vertrokken.’

Marion de Boo, journaliste

ISLA, een netwerk van eilanden
Eilanden hebben zo hun eigen problemen en uitdagingen. Daarom draait Tiengemeten

mee in het Europese netwerk ISLA. Op zoek naar een goede balans tussen 

natuurontwikkeling, toerisme en cultuurbehoud wisselen Nederlandse, Franse, Schotse 

en Ierse partners inzichten en ervaringen uit.

Ecoloog Robbert de Ridder van Dienst Landelijk Gebied:

‘ook op de vleermuizen is gelet’
Op Tiengemeten wordt ruim baan gemaakt voor nieuwe natuur. 

Maar daarbij mogen de plannenmakers niet lukraak hun gang

gaan. Bestaande natuurwaarden genieten  beschermingzijn

beschermd. Zeldzame varens en slapende egels worden zachtjes

verplaatst.

de ‘partners’ van ISLA:

• Argyll & Bute Council, Scotland
• Bere Island Projects' Group, Ireland
• Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages 

lacustres, France
• The Dienst Landelijk Gebied, Nederland
• Shetland Amenity Trust, Scotland

Zie ook: http://www.isla-europe.com/index.phpbel, 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

actuele informatie:
www.tiengemeten.deltanatuur.nl
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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).

kort

de laatste aardappeloogst 

van Tiengemeten

Annemiek Kooij, Henny Willems en Mayke Derksen

Robbert de Ridder geeft uitleg over natuurtechnisch graven

op Tiengemeten


