
. 

Verslag van dagtocht naar Hoeksche Waard en “Tiengemeten”. 

  

Dinsdag 10 september zijn  we met een flinke groep leden met Doelen Coach vertrokken naar  de 

Hoeksche Waard. Een  mooi gebied, waarover later meer. Ons eerste doel was  het restaurant nabij de 

pont naar “Tiengemeten”. Gezellig restaurant, goede koffie met een “korendijkje”. Na een half uurtje 

op weg naar de pont, die ons in 10 minuten naar het natuureiland “Tiengemeten” bracht. Rustige 

overtocht en aangeland vlak bij het Poortvlietmuseum. In groepjes van 10 personen zijn wij door 

vrijwilligers rondgeleid en hebben wij veel gehoord over het leven en werken van Poortvliet. Het 

schilderen van de natuur,  die in het jubileumjaar centraal staat  in de expositie “Het jaar rond”. Ook 

de kabouters zijn een regelrechte creatie van de bovenste plank. Het winkeltje liet wel zien dat het 

werk commercieel is toegepast op kalenders, kerstkaarten etc. Dit alles was te koop, maar de 

schilderijen niet. Hierna konden we het Landbouwmuseum bezoeken. Veel landbouwmaterialen en 

sterke verhalen gezien en gehoord. In de resterende tijd konden we op eigen gelegenheid 

“Tiengemeten” verkennen. Met de pont van 13.10 uur weer terug naar de Hoeksche Waard. Met de 

bus, waar intussen ook een gids was ingestapt hebben we de Hoeksche Waard verkend. De gids was 

van beroep landbouwer geweest en heeft ons veel over teelt van diverse gewassen verteld. De 

Hoeksche Waard heeft een sterk agrarisch karakter. De boerderijen en daarbij behorende erven zijn 

altijd toonaangevend geweest voor dit gebied. In de Tweede Wereldoorlog  zijn  veel historische 

gebouwen en landschappelijke elementen verdwenen. Van de meer dan duizend boerderijen die er in 

de afgelopen eeuwen in de Hoeksche Waard hebben gestaan zijn er ongeveer nog 700 over. Een groot 

aantal van deze boerderijen verkeert nog steeds in mooie staat en zijn nog voorzien van 

oorspronkelijke erfbeplanting. Kortom het was een leerzame dag. 


