
 

Datum: Woensdag 15 september 2021 

Gebied: “Natuureiland” Tiengemeten 

Gids: Pim 

Iets na half tien in de ochtend ontmoette ik de deelnemers aan een dagexcursie naar Tiengemeten, 

een viertal uit Rotterdam. Linda had deze excursie aan haar vader cadeau gedaan. 

Klokslag tien uur vertrokken we met de veerboot naar Tiengemeten en staken het “Vuile gat”, zoals 

dit deel van het Haringvliet heet, over. Op een paal zat een volwassen Kleine mantelmeeuw. 

Verderop op een vuurtoren zat een Torenvalk. Holenduiven vlogen over. 

In minder dan tien minuten arriveerden we op Tiengemeten. 

“Op de plek waar nu vogels hun kostje bij elkaar scharrelen, 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: Natuurmonumenten. 

 

Hoekse waard – Oosterse en Westerse laagjes. 



 

 



 

 

We gingen van start met een stevige wandeling, ongeveer twaalf kilometer, naar de westelijke zijde 

van het eiland. Het gebied bestaat van oost naar west uit de delen: Weemoed, Weelde & Wildernis. 

Vanaf een bruggetje keken we uit over het zeer waterrijke gebied. We kregen meteen een prachtige 

Grote zilverreiger in beeld die een enorme vis naar binnen werkte. Op de achtergrond hoorden we 

de explosieve zang van de Cetti’s zanger, een relatieve nieuwkomer in Nederland. 

“De cetti’s zanger heeft een verborgen levenswijze. Hij laat zich herkennen aan een zeer kenmerkende 

en explosief voorgedragen zang. De laatste jaren neemt het aantal in ons land toe doordat de winters 



niet meer zo streng zijn. Naast Zeeland en Zuid-Holland waar al langere tijd cetti’s zangers 

voorkomen, wordt de soort op steeds meer plekken in Nederland gemeld”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

In de lucht vlogen enkele Watersnippen over, een soort die zich graag verstopt tussen de vegetatie. 

Deze steltloper stond vroeger op het honderd gulden biljet. 

 

Op het eiland lopen honderden Schotse hooglanders, die bij wijze van natuurlijke grasmaaiers 

worden ingezet om de vegetatie kort(er) te houden.  

 



 

Schotse hooglander – Tiengemeten. 

We zagen op het water enkele honderden Wintertalingen & Krakeenden dobberen. Ook zagen we 

wederom enkele Grote zilverreigers. Een Lepelaar vloog over. Het duurde niet lang voordat we de 

eerste Bruine kiekendief laag boven de vlakte zagen vliegen. Deze algemene roofvogelsoort op 

Tiengemeten is de vleesgeworden nachtmerrie van menig vogelouder. We zagen vandaag minstens 

vijf exemplaren. Zo nu en dan vloog een Buizerd over. Ook zagen we tweemaal een Sperwer, een 

soort die er niet voor terugdeinst om in je achtertuin een vogel tot het formaat Houtduif een 

onplezierige dag te bezorgen.  

 

 



 

 

Bruine kiekendief – Tiengemeten. 

“Van de kiekendieven die in Nederland voorkomen, is de bruine kiekendief verreweg de algemeenste. 

Hij is een echte moerasvogel, met een voorkeur voor rietland. Lokaal kan de soort, als er sprake is van 

een hoge muizendichtheid, ook droger habitat bezetten, zoals bouwland. Van de drie soorten broedt 

en jaagt de bruine kiekendief in de natste en hoogste vegetaties”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 



 

Lepelaar – Tiengemeten. 

 

Bewijspixels – Koekoek. 

Plotseling vloog een vogel over die wel is had van een Sperwer, maar het was een juveniele Koekoek. 

De adulte vogels zijn al vertrokken, maar tot eind september kunnen je dus nog jonge vogels 



aantreffen. Het is een mysterieuze vogel die zijn eieren legt in het nest van een andere soort. Het 

koekoeksjong gooit als eerste levensdaad zijn stiefbroertjes-en zusjes uit het nest. 

 

Koekoek – Tiengemeten. 

 

Brandgans – Tiengemeten. 

We bezochten een oude opslagloods van aardappelen waar sporen van de Europese bever te vinden 

waren. Toen we bij de dijk aankwamen hielden we even pauze. Langs de dijk zaten groepen 

Puttertjes en Kneutjes, beiden vinkensoorten. 

Bij een bijna opgedroogde plas zat een groep Brandganzen, een soort die vooral in de 

wintermaanden veelvuldig op het eiland te zien is. De vogels arriveren vanaf oktober uit het 

noordpoolgebied.  

 

 



 

 

 

 

In het westelijke deel maakten we een wandeling door de “wildernis”. We zagen hier een Paapje, een 

vogel die nu op doortrek is naar het zuiden. Ook zagen we een mannetje Roodborsttapuit die ook wel 

op het eiland broedt. 

Plotseling kwamen enkele vrouwtjes Fazant tevoorschijn, een soort die vroeger is uitgezet in het hele 

land als jachtwild. 



 

Fazant – Tiengemeten. 

 

Knobbelzwaan – Tiengemeten. 

In het uitgestrekte rietveld was het wel erg stil, de meeste rietvogels zijn onderweg naar het zuiden. 

We hoorden enkele malen een Rietgors roepen.  

 

 



 

Vlasbekje – Tiengemeten. 

 

 



 

We wandelden over de dijk terug naar de veerhaven en zagen naast enkele Bruine kiekendieven ook 

een jagende Slechtvalk, het snelste dier op aarde. De vogel kan zich van grote hoogte op zijn prooi 

laten storten met een snelheid van wel 350 kilometer per uur. 

“De slechtvalk is een grote valk; het vrouwtje is forser dan het mannetje. Krachtige jager van open 

land, slaat vogels na een lange, snelle stootduik (van meer dan 200 kilometer per uur) of na een 

volhardende achtervolgingsvlucht. Sterk toegenomen nadat de soort bijna was verdwenen door 

vervolging en gebruik van pesticiden. Heeft sterk geprofiteerd van bescherming en broedt vooral op 

gebouwen, tot midden in de stad”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Nabij het bezoekerscentrum was een Torenvalk aan het jagen, hij eet uitsluitend muizen. Doordat hij 

ultraviolet kan zien ziet de vogel de oplichtende urinesporen van muizen. 

 



 

Torenvalk – Tiengemeten. 

Op de plas naast de veerhaven zagen we nog een groep Tafeleenden en een verliefd stelletje 

Torenvalk. Bij het bezoekerscentrum zagen we onmiskenbare sporen van de Kerkuil, waaronder 

enkele veren. De vogel is vooral te vinden in boerderijen waar soms enorme nestkasten worden 

opgehangen. 

Een intensieve vogeldag met zeer prettig wandelweer was ten einde gekomen! 

Fijn verblijf op Tiengemeten. 

 

 

Veer Kerkuil – Tiengemeten. 
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