Buitenheemse excursie zaterdag 25 september 2021 van de Heemkundige Kring Walcheren.
Daar we bij het ter perse gaan van ‘De Wete’ nog niet wisten waar we aan toe waren met betrekking
tot Covid-19, konden we ook er niets over meedelen. Nu zijn we zover, dat we besloten hebben,
onze jaarlijkse excursie toch te organiseren, uiteraard onder voorbehoud dat het allemaal mag en
kan. We blijven dicht bij huis deze keer. We vonden het een interessante mogelijkheid om zoiets
bijzonders als het eiland Tiengemeten nu eens van dichtbij te zien en te horen hoe een vruchtbaar
landbouwgebied is omgevormd tot een natuurgebied dat uniek is in Nederland. Daarnaast is het
nabijgelegen Willemstad als oud vestingstadje een leuke tegenhanger voor alle natuur die we ’s
morgens en in de vroege middag zien en ervaren.
Tiengemeten dankt zijn naam aan de oorspronkelijke grootte van het eiland, een gemet is een oude
landmaat van ruim 0,4 hectare. Het eiland is zeven kilometer lang en twee kilometer breed, is het
eiland ongeveer 1400 hectare, destijds verpacht aan boeren die het grotendeels gebruikten voor
akkerbouw. Mei 2007 verliet de laatste boer het eiland. Nadat er jaren gestecheld is waar het eiland
voor gebruikt zou kunnen worden (recreatiepark, dumpplaats voor verontreinigd slib, vliegveld,
kerncentrale) wordt het sinds 1997 door Vereniging Natuurmomenten beheerd als natuurgebied,
waarmee Tiengemeten het grootste natuurontwikkelingsproject van Nederland is.
Het eiland wordt per boot bekeken, we schepen gezamenlijk in, de ene helft van de passagiers blijft
op de boot en krijgt daar koffie met wat lekkers. Er vaart een gids mee die uitleg zal geven over wat
er allemaal te zien is. Men krijgt dan een mooi beeld van het eiland en de plek waar het
Haringvlietwater Tiengemeten binnenstroomt. Vanaf het water zijn de historische boerderijen van
Tiengemeten goed te zien. De andere helft passagiers wordt naar het eiland gebracht, waar men
koffie kan drinken, men kan dan verder zelf weten wat hij/zij daar doet: gewoon blijven zitten, het
Landbouwmuseum bezoeken met meccano afdeling, het Rien Poortvliet museum bezoeken en/of het
info centrum van Natuurmomenten. Voor elk wat wils!
Na wisseling gaat de andere groep varen en kan de eerste groep het eiland op en daar bovenstaande
activiteiten ondernemen. Voor lunch dient u zelf te zorgen. Dit kan in de Gasterij “de Gezusters” op
het eiland of u neemt zelf wat mee.
Na Tiengemeten vertrekt de bus naar Willemstad waar we onder leiding van gidsen een
stadswandeling maken met onder andere een bezoek aan de kerk en het Mauritshuis. De dag wordt
besloten met een heerlijk diner ter plaatse waarna we redelijk op tijd weer terug naar Middelburg
rijden.
Willemstad.
Als dijkdorp Ruigenhil werd het door Prins Willem in 1583 uitgebouwd tot een vestingstad met vijf,
later zeven punten. Vanaf het begin van zijn bestaan was het regelmatig doelwit van vijandige
troepen, tot zelfs Napoleon en de Duitse bezetter in WO 2 toe. Na de dood van Prins Willem in 1584
werd het Willem’s stad, later Willemstad. Zijn zoon Maurits liet in 1623 het buitenverblijf en jachtslot
het Princehof, het latere Mauritshuis bouwen.
Vandaag de dag is Willemstad één groot monument. Gedurende de wandeling trekken de roerigste
perioden uit de vaderlandse geschiedenis aan ons voorbij. We zullen het allemaal zien en ervaren!

Om deze excursie veilig te kunnen laten verlopen, kunnen alleen leden die een volledig
vaccinatiebewijs kunnen overleggen, zich hiervoor inschrijven. Wel graag mondkapjes mee. Het kan
zijn dat zowel de boot, als de busmaatschappij dit verplicht stelt.
We kunnen u deze dag aanbieden voor € 73,-- (€ 83,-- voor niet-leden, dus introducés die geen
huisgenoten zijn) per persoon. U kunt zich opgeven door dit bedrag over te maken op
rekeningnummer NL 84 INGB0003 2828 31 t.n.v Heemkundige Kring Walcheren te Middelburg
onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, aantal personen en opstapplaats.
Koudekerke (KK) of Middelburg (MB). Let op, alleen op deze wijze kunt u zich opgeven. Dus niet
telefonisch, niet per email, alleen door overmaking van dit bedrag. Heeft u speciale dieetwensen,
wilt u dit dan melden per email aan Anja vd Most (jnmst2012@gmail.com) met uw naam, adres en
telefoonnummer.
Uw overschrijving dient uiterlijk 4 september 2021 binnen te zijn en geldt als inschrijving. Dit
geschiedt in volgorde van binnenkomst. Deelnemers ontvangen van tevoren een schrijven. Bij
annulering uwerzijds na 16 september kan slechts een gedeelte van de deelnamekosten worden
geretourneerd, tenzij er een wachtlijst bestaat.
Aantal deelnemers maximaal is 62.
Vertrek Koudekerke 08:15u, opstapplaats de Couburg.
Vertrek Middelburg 08:30u, opstapplaats Zeppterrein.
Namens de activiteitencommissie:
Tineke Kodde
06 10204121
Anja van der Most
06 30528790
Addy Simonse
06 15381889
Uiteraard gaat deze excursie alleen door wanneer er geen bijzondere omstandigheden (Covid-19)
ontstaan. Dan wordt het bedrag teruggestort.

