
 

 

Zondag 8 april 2018: Dagexcursie Tiengemeten 

Deelnemers: Saskia, Hannie, Els & Sandra 

Gids: Pim 

Weer: Boterzacht lenteweer, ongeveer 20 graden. 

Rond half 10 ontmoette ik de deelnemers aan een dagexcursie naar het eiland Tiengemeten. De 

flesjes water en bananen werden uitgereikt en er was nog gelegenheid om het toilet te bezoeken in 

het havengebouw. De tickets van de veerboot kocht ik en vervolgens namen we de pont naar het 

eiland Tiengemeten. Het Haringvliet lag erbij als een spiegel, het leek geheel windstil. 

We zagen meteen al een fraai mannetje middelste zaagbek en verderop zelfs een paartje.  

Na zo’n tien minuten varen kwamen we aan op Tiengemeten. 

“De naam duidt op de grootte: een gemet is een oude landmaat van ruim 0,4 hectare. Tiengemeten is 

7 km lang en 2 km breed. De maat van het eiland en de naam zijn nu dus niet meer met elkaar in 

overeenstemming: 10 gemeten is ongeveer 4 hectare, wat wil zeggen: een stuk van 100 bij 400 

meter”. (Bron: Wikipedia) 

We hoorden de luide roep van een Cettis zanger. Zo’n vijftien jaar geleden nog een zeldzaamheid in 

Nederland, maar inmiddels op diverse plaatsen explosief toegenomen. 

Natuurmonumenten die het eiland sinds 1997 in beheer heeft had een soort waterspeeltuin voor 

kinderen aangelegd, hier maakten een viertal reeën gebruik van. Iets verderop zagen we nog twee 

reebokken door het water rennen. 

Het voorjaar was echt losgebarsten en de lucht was rijkelijk gevuld met een kakafonie aan 

vogelgeluiden waaronder de veldleeuwerik. Deze soort heeft het in Nederland steeds moeilijker, 

maar op Tiengemeten is hier weinig van te merken. We hoorden en zagen er vandaag tientallen. 



In het water stond een grote groep grutto’s, mogelijk recentelijk gearriveerd uit zuidelijke oorden. 

Ook tureluurs waren luidruchtig aanwezig. Een groep scholeksters vloog over. Ook vele 

eendensoorten zoals: Tafeleend, Kuifeend, Slobeend, Krakeend, Wintertaling en Wilde eend. 

 

Ree(bok) – Tiengemeten. 

Het was puur genieten toen we een mannetje paapje goed in beeld kregen. 

 

Paapje – Tiengemeten. 

 

 



Alsof een paapje al niet genoeg is bleek ook het paartje zeearend dat op Tiengemeten een nest heeft 

gemaakt uitstekend te zien. Vorig jaar is er nog niet met succes gebroed, mogelijk was het wijfje nog 

onervaren. Zou het dit jaar dan gaan gebeuren? 

 

Zeearend bij nest – Tiengemeten. 

 

 

 



 

Zeearend – Tiengemeten. 

De zeearend wordt ook wel “vliegende deur” genoemt door zijn enorme spanwijdte. Een jaar of tien 

geleden kwam de zeearend na lange afwezigheid weer tot broeden in Nederland, in de 

Oostvaardersplassen. De jaren erop is het de soort voor de wind gegaan en er zijn nu minstens tien 

broedparen in Nederland aanwezig. 

 

 

 



 

Er is een gezegde dat luidt: “the best bird is a mammal”.  Ook vandaag bleek dat weer deels op te 

gaan want wat was het gaaf toen een hermelijn in volledig winterkleed (met zwarte staartpunt) het 

pad overstak! 

Bij een verlaten boerderij was een enorme beverburcht gezien inclusief vraatsporen en een 

beverglijbaan. Bevers zijn vooral in de vroege ochtend en avond actief. 

 

Beverburcht – Tiengemeten. 

De eerste blauwborst was prachtig, er zouden er nog minstens zeventien volgen. Graspiepers vlogen 

zo nu en dan op langs het pad, evenals witte kwikstaarten. Een sperwer zat in een bomenrij en een 

havik kwam overvliegen. 



“Op de plek waar nu stoere runderen grazen en bevers zwemmen, lagen eerder strakgetrokken 

aardappelakkers. Eind vorige eeuw ontstonden de wildste plannen voor een andere bestemming van 

Tiengemeten. Van dumpplaats voor verontreinigd slib tot vliegveld, van bungalowpark tot 

kerncentrale. Maar de natuur won en Natuurmonumenten kreeg het beheer in handen”. 

Bron: Natuurmomenten. 

Bij een oude opslagplaats van aardappels, inmiddels een soort moderne ruïne beklommen we het 

uitkijkpunt. Tjiftjaffen en Fitissen waren zo’n beetje overal te horen. 

 

We kwamen uit bij de dijk en liepen naar het westelijke deel van Tiengemeten: De Wildernis. 

Het eerdere deel waar we doorheen waren gekomen heet: “Weelde”  en de oostkant van het eiland 

heet “Weemoed”, hier ligt de nadruk nog op kleinschalige landbouw. Het hele eiland op een dag zien 

bleek een utopie. Wij kozen ervoor om in rustig tempo te genieten van alles wat we tegenkwamen. 

Langs de dijk zat in de top van een struik een eenzame kramsvogel. Zijn soortgenoten waren vast en 

zeker al onderweg naar Scandinavië. 

Elke keer als je de horizon aftuurde zag je meerdere bruine kiekendieven, de schrik van menig 

vogelouder! We hoorden ze ook veelvuldig baltsen hoog in de lucht. Over de hele dag zagen we 

tientallen bruine kiekendieven. 

We kwamen langs enkele huizen en een boerderij die inmiddels verhuurd worden aan 

vakantiegangers. 

Bij een omgevallen boom stopten we voor de lunch (inclusief stukken verse zalm en gesneden 

komkommer, de deelnemers waren goed voorzien). Ook dronken we een kop koffie of thee.  

 

 

 



 

 

Na de luch was het tijd om de Wildernis te betreden. Hier zagen en hoorden we vele Blauwborsten 

en Rietgorzen.  

Twee fazanten hanen waren aan het vechten, waarschijnlijk bewonderd door enkele hennen die in 

de beschutting lagen. We hoorden enkele malen groepen puttertjes “babbelen”. 

Op het meest westelijke deel van het eiland keken we uit over het Haringvliet, door lichte bewolking 

waren de Haringvlietsluizen niet te zien. Nog dit jaar worden die op een kier gezet wat weer voor een 

hoop dynamiek moet zorgen.  

 

 



“Het Haringvliet was van oudsher de toegangspoort vanaf de Noordzee naar de havenplaatsen 

Dordrecht, Rotterdam en Delft. Van 1805 tot 1939 lagen schepen, die naar De Oost waren geweest, 

soms tot enkele maanden in quarantaine voor anker bij het eiland Tiengemeten. Hiervoor was een 

deel van het eiland afgesloten van de rest.” 

Bron: Wikipedia. 

 

Fazanten hanen – Tiengemeten. 

 

Sporen van Schotse Hooglanders – Tiengemeten. 

 

 



 

Via de dijk liepen we terug naar het dorpje dat “Gehucht” wordt genoemd. Onderweg zagen we nog 

een gele kwikstaart, die zijn naam echt waarmaakte. 

 

Bij het gehucht aangekomen besloten we nog even bij de naastgelegen plas te kijken. Vorige week 

waren hier nog bijna duizend smienten te bewonderen, nu slechts enkele tientallen. 

Een dodaars, de kleinste futensoort van Europa, was meer onder dan boven water. Een wulp en 

witgat vlogen roepend over. Eerder op de wandeling hoorden we enkele malen de karakteristieke 

roep van een zwartkopmeeuw. 

 

 



 

 

Om circa 16.10 namen we weer de veerboot naar de vaste wal. 

We hoorden en zagen vandaag de volgende 67 vogelsoorten: 

Knobbelzwaan, Grauwe gans, Nijlgans, Brandgans, Grote Canadese gans, Bergeend, Wilde eend, 

Krakeend, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Tafeleend, Middelste zaagbek, Fazant, Fuut, 

Dodaars, Aalscholver, Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Buizerd, Bruine kiekendief, Zeearend, Havik, 

Sperwer, Meerkoet, Waterhoen, Scholekster, Kievit, Wulp, Witgat, Tureluur, Grutto, Zilvermeeuw, 

Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zwartkopmeeuw, Houtduif, Holenduif, Veldleeuwerik, Graspieper, 

Witte kwikstaart, Gele kwikstaart, Heggenmus, Blauwborst, Paapje, Zanglijster, Kramsvogel, Merel, 

Zwartkop, Rietzanger, Cettis zanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Ekster, Kauw, Zwarte 

kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Putter, Groenling en Rietgors. 

Alsmede: Ree, Schotse Hooglander, Hermelijn (!) en beversporen. 



 

Ik hoop dat jullie het een leuke dag vonden en 

mogelijk tot een volgende keer! 

 

Groet, 

Pim. 

 


