DNA eiland

Kenmerkend

Tevreden eiland van
dorpen die sterk op
zichzelf zijn gericht.
Land van polders, dijken,
kreken, landbouw en
natuur.
Lees verder
op het tekstblad.

Bebouwd gebied
(delta)wateren
Open landbouwgebied
Buitendijks natuur en
recreatiegebieden
Natuurgebied Polder
Oudeland
Golfbaan
Rijks- en
provinciale wegen
Dijken
Kreken en water
Entrees (land en water)
Fiets en voetveer

Trots

Nog beter

Identiteit Hoeksche Waard

Tevreden eiland van dorpen die sterk op zichzelf zijn gericht. Land van polders, dijken, kreken, landbouw
en natuur.
Van oudsher kenmerkt de Hoeksche Waard zich door ondernemerszin. De bewoners van de Hoeksche Waard
zien kansen en pakken zaken graag aan. Er heerst een sterke arbeidsethos en de volksaard is nuchter.
Doordat de Hoeksche Waard letterlijk een eiland is, zijn mensen op elkaar aangewezen, staat zorg voor
elkaar hoog in het vaandel en bloeit het verenigingsleven. De Hoeksche Waard kent (mede daardoor) kleine,
hechte gemeenschappen met veelal een geheel eigen identiteit. De combinatie van ondernemerszin en de
zorg voor elkaar maakt het eiland zeer aantrekkelijk voor gezinnen.
Veel inwoners van de Hoeksche Waard ‘hebben het goed’. Ze hebben een

baan, inkomen, sociale

contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd, weerbaar en beschermd.
Hoewel het gebied een krachtige en gevarieerde economie kent, staat het eiland vooral bekend om de
sterke, innovatieve landbouwsector. De vruchtbare gronden hebben van De Hoeksche Waard een sterk
landbouwgebied gemaakt, waar ondernemers inzetten op innovatie en kennisontwikkeling, agrobiodiversiteit en agrarisch natuurbeheer.
Op het eiland zijn veel diverse relaties tussen de dorpen voor werk, voorzieningen en recreatie. OudBeijerland vervult hierin, als grootste kern met de meeste arbeidsplaatsen en voorzieningen, een centrale
plek.
Rondom de Hoeksche Waard liggen de buitendijkse gebieden met hoge natuurwaarden (grienden,
(gras)gorzen, moerasbossen etc.). Ze staan in sterk contrast met de strak verkavelde, agrarische polders
binnendijks. De buitendijkse gebieden zijn ook belangrijk voor de recreatie (natuur- en waterrecreatie).
Het eiland Tiengemeten, een voormalige landbouwpolder, is in 2006 omgevormd tot natuurgebied, waar
een ongekende rust heerst. Het eiland is bereikbaar met een veerpont vanaf Nieuwendijk en trekt jaarlijks
veel bezoekers.
De ontstaansgeschiedenis is op het eiland nog goed herkenbaar via open polders, dijken en kreken en
buitendijkse natuurgebieden. De oudste polder van de Hoeksche Waard is het Oudeland van Strijen, dat nu
een waardevol natuur- en stiltegebied is. Meer over de ontstaansgeschiedenis op het volgende blad.
In de meer recente geschiedenis hebben de aanleg van de Heinenoordtunnel (1969) en Kiltunnel (jaren 80)
grote invloed gehad op de ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Hierdoor werd de Hoeksche Waard beter
bereikbaar en zijn de dorpen meer gegroeid. Met name Oud Beijerland en ’s-Gravendeel zijn daarna in snel
tempo gegroeid.
Haaks op de oost-westrichting van Haringvliet, Hollands Diep en Oude Maas / Spui snijdt de noord-zuid
lopende A29 het eiland in tweeën.
Het eilandgevoel wordt versterkt doordat het eiland maar op enkele plaatsen kan worden bereikt: via de
A29 (Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug richting Noord-Brabant en Goeree-Overflakkee) en de Kiltunnel
bij ’s-Gravendeel. Hierdoor is het westelijk deel van het eiland wat minder goed bereikbaar.
Daarnaast is er veerverbinding bij Nieuw-Beijerland (naar Spijkenisse) en zijn op verschillende plaatsen
voet- en fietsveren aanwezig.

Ontstaansgeschiedenis

De polders, dijken en kreken hebben alles te maken met de ontstaansgeschiedenis. Na de SintElisabethsvloed in 1421 moest een groot deel van de Hoeksche Waard opnieuw worden bedijkt. Op die
manier zijn de opwaspolders van Oude Korendijk, Oud-Piershil en Oud-Heinenoord ontstaan. De oudste
polder van de Hoeksche Waard is het Oudeland van Strijen, die als enige de St. Elizabethvloed uit 1421
doorstond. Het is nu een waardevol natuur- en stiltegebied.
Aan de randen van deze opwassen ontstonden aanwaspolders. Deze langgerekte polders zijn ontstaan door
aanslibbing van zand en klei tegen de zeewerende dijk van een bestaande polder. Een aanwaspolder ligt
als een halfronde schil tegen een opwas en loopt evenwijdig aan de getijdengeul. De structuur van op- en
aanwaspolders is nu nog duidelijk te herkennen door de dijken. De dijken zijn zeer kenmerkend voor het
landschap van de Hoeksche Waard.
Door de Hoeksche Waard lopen verschillende kreken. Het zijn restanten van de voormalige getijdegeulen.
De kreken worden begeleid door hogere gronden. De Binnenbedijkte Maas is het restant van een oude
rivierarm van voor de Sint-Elisabethsvloed.

