
Verslag excursie Tiengemeten op zaterdag 14 juli 2018 
 
Met z’n drieën stapten we op de veerpont naar het eiland Tiengemeten in het Haringvliet 
en we waren zeker niet de enige passagiers op deze zonovergoten warme zomerdag. Na 
aankomst namen we eerst een kijkje in het bezoekerscentrum en bespraken we de 
vandaag te lopen route. Voorzien van voldoende eten en vooral drinken gingen we op pad. 
Meteen viel het ons op dat we nauwelijks mensen zagen. Waar waren die allemaal 
gebleven? Het bleek dat veel mensen ofwel een eigen fiets hadden meegenomen ofwel er 
een huurden hier op het eiland en via de verharde paden zo Tiengemeten verkenden. 
Slechts een enkeling waagde zich op ons grasachtige wandelpad. 
We liepen eerst enige tijd over de Haringvlietdijk westwaarts met links uitzicht over een 
grote plas water en daarachter ruige natuur. Er zwommen enkele Meerkoeten rond en wat 
Wilde zwanen. Hier op deze dijk stond een groep Blauwe zeedistels (Eryngium maritimum). 
Vervolgens sloegen we linksaf een breed graspad op dat ons naar het midden van het 
eiland bracht. Daar draaide het pad naar het oosten en wandelden we langs een brede 
watergang die ervoor zorgt dat bij hoge waterstand het water van het Haringvliet vanuit 
een opening in de zuidelijke Haringvlietdijk in alle uithoeken van Tiengemeten kan komen. 
Deze watergang vormt de scheiding tussen het moeilijk toegankelijke deel dat ‘Wildernis’ 
is genoemd en het beter toegankelijke deel dat ‘Weelde’ heet.   

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 Op dit traject kwamen we geen andere wandelaars tegen, maar zagen we wel diverse 
planten zoals Rode ogentroost (Odontites vernus), Kattendoorn (Ononis spinosa), 
Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale), Kompassla (Lactuca serriola) en heel veel 
Canadese guldenroede (Solidago canadensis). Pas bij de ‘Vliedberg’, een 
hoogwatervluchtplaats voor het vee, tevens uitzichtpunt, zagen we weer enkele 
bezoekers. 
Nu kregen we links van ons een grote waterpartij waar we Jakobskruiskruid (Senecio 
jacobaea) zagen met daarop rupsen van de Sint-Jacobsvlinder (Tyria jacobaea). Een 
Distelvlinder (Vanessa cardui) vloog van bloem naar bloem op het Koninginnekruid 
(Eupatorium cannabinum),  en op de Akkerdistels (Cirsium arvense) zagen we enkele 
Putters; in het  
 



     
   
Riet (Phragmites australis) zat een Kleine karekiet te zingen. We kwamen uiteindelijk uit 
op de verharde weg tussen het bezoekerscentrum en de recreatieve voorzieningen op de 
uiterste oostpunt van Tiengemeten. We bewonderden de nog blauw bloeiende Grote 
kaardenbollen (Dipsacus fullonum) voordat we in de hitte van deze middag rustig 
terugliepen naar de haven waar we de pont naar de vaste wal namen. En zo kwam er einde 
aan een mooie, zeer rustige wandeling door een prachtig stuk natuur in de drukke 
Randstedelijke omgeving. 
 
Gerard Verroen. 
 


