
 

Datum: Vrijdag 18 juni 2021 

Gebied: Tiengemeten 

Gids: Pim Julsing 

Het had weinig gescheeld of de excursie op het natuureiland “Tiengemeten”  was geannuleerd. De 

weerprofeten duikelden in de media over elkaar heen om het weer in superlatieven te bespreken. 

Van zware onweercellen tot zelfs de mogelijkheid van een plaatselijke en in Nederland zeer zeldzame 

tornado. Gelukkig was daar dan ook de Hollandse nuchterheid van Annemarieke. Ze wilde gewoon 

op stap en had het aan het rechte eind. Het werd namelijk een tropische dag van wederom bijna 

dertig graden in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, maar van onweer en regen was totaal 

geen sprake en de tornado kwam ook niet langs! 

 

Met de boot van 10.00 kwam ik aan op Tiengemeten en ontmoette daar Annemarieke. We gingen al 

snel aan de wandel. Bij de veerboot klonk de explosieve zang van een Cetti’s zanger. 

“Het oudste deel van Tiengemeten vind je in het oosten: de Oude Polder. Hier begon Tiengemeten 

rond 1600 als een zandplaat van 10 gemet groot. Een gemet was een oppervlaktemaat van 0,4 

hectare. Rond 1750 werd deze plaat bedijkt en bewoond. In de eeuw daarna groeide het eiland tot de 

omvang van nu, ongeveer 1050 hectare. Hier waan je je in het boerenland van de 19e eeuw. Op de 

kleinschalige akkers groeien ouderwetse gewassen als vlas en boekweit. In de boomgaard hangen 

appels en peren en in de weitjes en op de dijk grazen Nederlandse trekpaarden. Hier vind je ook 

Herberg Tiengemeten”. 

Bron: Natuurmonumenten. 



 

 

Knobbelzwaan – Tiengemeten. 

We liepen door de bebouwde kom van Tiengemeten waar we Tjiftjaf, Zwartkop & Fitis hoorden 

zingen. Twee Ringmussen vlogen over. Een Knobbelzwaan had vier prachtige jongen. Boven het hele 

eiland was de lucht rijkelijk gevuld met Gierzwaluwen & Boerenzwaluwen. 

Tiengemeten bestaat uit drie delen; weemoed in het oosten, weelde in het midden en wildernis in 

het westen. Wij liepen dus eerst door weelde en wat een weelde inderdaad met vele vogels 

waaronder Rietzanger, Rietgors & Grasmus. We kwamen ook langs een hele familie Roodborsttapuit. 

Continu deden Graspiepers hun typerende zangvluchten, ook vlogen Putters over. 

Een vogel die in delen van Nederland zeldzaam is geworden, maar op Tiengemeten nog algemeen is 

de Veldleeuwerik. Het was soms een uitdaging om de vogel te vinden in de azuurblauwe lucht. 

“De uitbundig klinkende zang van de veldleeuwerik kan op mooie dagen in het voorjaar van grote 

hoogte gehoord worden. De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een 

hoogte van soms meer dan honderd meter, waarna ze luid zingend omlaag vliegen om in de buurt bij 

het vrouwtje te landen. Een uitzonderlijk record ligt op 56 minuten. Helaas gaat het zeer slecht met de 



veldleeuwerik. Sinds 1960 namen de aantallen met 95% af. Daarmee is deze soort een van de 

grootste slachtoffers van de intensieve landbouw en verruiging van de duinen”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland 

 

Knobbelzwaan – Tiengemeten. 

 

Veldleeuwerik – Tiengemeten. 

 



 

 

Schotse hooglander – Tiengemeten. 

Schotse hooglanders zijn ingezet om het gebied te begrazen anders zou het razendsnel allemaal 

dichtgroeien met bos, dan zou je veel vogelsoorten verliezen. Deze grote grazers hadden ook last van 

de warmte en stonden meestal gewoon in het water. 



 

Graspieper – Tiengemeten. 

 

 

Rietgors – Tiengemeten. 



         

 

Kievit – Tiengemeten. 



 

Bergeend – Tiengemeten. 

We zagen vele koppels Bergeenden met fantastisch uitziende pullen! Ook vloog een groep van wel 

vijftien Tureluurs over en zagen we nog een fraai mannetje Wintertaling. Verder op de plas met 

name vele Krakeenden, Grauwe ganzen, maar ook tientallen overzomerende Brandganzen. 

Opeens vlogen twee fel oranje gekleurde eenden over: Casarca’s! 



 

 

“De casarca is een eendensoort die in toenemende mate in Nederland wordt waargenomen. Met de 

grootste aantallen in de zomer. Bij een deel van deze vogels gaat het vermoedelijk om ontsnapte 

exemplaren uit collecties en vogelparken, of nazaten daarvan. Op het Eemmeer worden in augustus 

tegenwoordig jaarlijks grote groepen casarca’s gezien, die uit Midden-Europa komen. Casarca’s 

trekken graag op met Nijlganzen”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

 

 



We kwamen langs een eerste verlaten boerderij waar Holenduiven leken te broeden. Ook waren hier 

duidelijk sporen van de Europese bever te vinden, het grootste knaagdier van Europa. 

Bij een verlaten aardappelopslagloods, een soort ruïne, was ik net aan het vertellen over de 

geschiktheid van de omgeving voor de Zwarte roodstaart toen Annemarieke een exemplaar voorbij 

zag vliegen. De stapels stenen doen de vogel denken aan een landschap zoals je bijvoorbeeld in de 

hoge Alpen kunt vinden.  

Plotseling zat er dichtbij een fraaie man Paapje, een zeer schaarse broedvogel in Nederland. De vogel 

gedroeg zich verdacht. Het zou toch fantastisch zijn als deze vogelsoort op Tiengemeten broedt! 

 

Paapje – Tiengemeten. 

“Het paapje is een broedvogel van kruidenrijke, open graslanden, die op de grond een meestal goed 

verborgen nest bouwt. Het voedsel bestaat uit insecten, die vaak vanaf een zitplaats op een hoge 

plant, een paaltje of prikkeldraad opgespoord worden. Het zijn trekvogels, die ten zuiden van de 

Sahara overwinteren. In het broedseizoen vertonen beide vogels vaak een opmerkelijk gezamenlijk 

gedrag; mannetje en vrouwtje zijn voortdurend in elkaars nabijheid.” 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Het was zeer vogelrijk rondom deze oude aardappelschuur. Plotseling zagen we ook een man 

Gekraagde roodstaart, wat een weelde!! 

We liepen verder richting de noordzijde en dijk aldaar en volgden deze richting het westen. 



 

 

Paapje – Tiengemeten. 

 



 

Gekraagde roodstaart – Tiengemeten. 

 

 

 



 

 

 

Bruine kiekendief – Tiengemeten. 

De meest algemene roofvogelsoort en tevens broedvogel op Tiengemeten is de Bruine kiekendief, 

we zagen minstens tien exemplaren. Ze vliegen laag boven de vegetatie op zoek naar voedsel. 

Verder zagen we enkele Torenvalken en een Buizerd. 

 



 

Torenvalk & Boerenzwaluw – Tiengemeten. 

 



 

Lepelaar – Tiengemeten. 

 

Bij een plasje zaten naast Schotse hooglanders ook twee Lepelaar die op karakteristieke wijze aan het 

foerageren waren. Leuk waren twee aanwezige Witgatjes! Langs de dijk zaten veel Kneutjes, waarvan 

één mannetje in zomerkleed wel even wilde poseren. Ook de Grasmus was veelvuldig aanwezig. 



 

 

Uiteindelijk kwamen we weer aan bij de veerboot waar deze excursie eindigde. Annemarieke had het 

geluk nog een dag op het eiland te verblijven. 

                               



 

 

Tekst & foto’s: Pim Julsing. 



 

 

 


