
 

Datum: Zondag 26 januari 2020 

Excursie: Ochtendexcursie Tiengemeten 

Gids: Pim 

Met een gezelschap uit de driehoek “Amsterdam- Diemen – Ter Heijde (NB)” staken we rond 10.00 

uur het “Vuile gat”  over per veerboot.  In het Haringvliet ligt het eiland “Tiengemeten”, vroeger een 

geheel agrarisch gebied, maar heden ten dage een natuurgebied van wereldklasse! 

“In 1997 is gestart met het omzetten van de 700 hectare akkerbouwgrond in natuurgebied. Sinds 

1997 vormt de Vereniging Natuurmonumenten geheel Tiengemeten om tot natuurgebied. Daarmee 

werd Tiengemeten het grootste natuurontwikkelingsproject van Nederland”. 

(Bron: Wikipedia) 

 

Nieuwendijk (Zuid-Holland). 

Het was voor Cees een reis terug in de tijd, ruim zestig jaar geleden was hij beroepshalve op 

Tiengemeten en het eiland heeft een enorme metamorfose doorgaan. Wel stonden er nog een 

aantal boerenschuren die hij herkende, deze deden nu dienst als o.a. bezoekerscentrum, 

pannenkoekenhuis of museum. 

De eerste boot van de dag bracht slechts vijftien bezoekers naar Tiengemeten, we hadden het eiland 

dus zo’n beetje voor ons eigen. In de dorpskern werden we al meteen verrast door een fraaie Groene 

specht die een “fly by”  gaf, maar helaas niet wilde poseren voor een foto. 

Bij een zeer waterrijk gebied zagen we een viertal Nonnetjes, een relatief kleine eend uit het hoge 

noorden die in Nederland komt overwinteren. Later op de excursie zagen we ook nog een vrouw én 

man over het Haringvliet vliegen. 

 



 

Veerboot Nieuwendijk (ZH) – Tiengemeten. 

 

 

 



 

Nonnetje – Tiengemeten. 

Door de zachte winters in Nederland de laatste decennia heeft een soort zijn geluk beproeft in 

Nederland en met succes. De Cetti’s zanger is in aantal explosief gestegen, niet alleen op 

Tiengemeten, maar ook in de Brabantse Biesbosch en de Oostvaardersplassen. De zang is erg 

explosief, maar de vogel laat zich niet makkelijk zien. 

Elk jaar zijn er wel enkele overwinterende Bruine kiekendieven in Nederland, die de reis naar Afrika 

aan zich voorbij laten gaan, maar er lijken wel steeds meer “blijvertjes” te zijn. Op Tiengemeten 

zagen we vandaag minstens Acht Bruine kiekendieven en één Blauwe kiekendief (vrouwtype). Toen 

we nog winters hadden was dit aantal in de winter juist andersom en zag je meer Blauwe 

kiekendieven. 

 

Bruine kiekendief – Tiengemeten. 

 



 

Tiengemeten (we liepen de gele route van circa 4.5 kilometer). 

 

Bruine kiekendief – Tiengemeten. 

 



We hadden een prachtige winterdag met een blauwe lucht en nauwelijks wind en dat zorgde voor 

een overvloed aan vogels. Grote groepen eenden, waaronder Kuifeend, Tafeleend, Wilde eend, 

Smient, Wintertaling en Bergeend. Erg leuk was een groep van minstens elf Grote zaagbekken, 

wederom een overwinteraar uit het noorden. 

 

Zeearend – Tiengemeten. 

 



De Zeearend kan Tiengemeten ook enorm waarderen en heeft er in 2017 zelfs een nest (een burcht)  

gebouwd, naar mijn weten zijn er geen jongen uitgevlogen. Mogelijk waren de vogels nog te 

onervaren. In de verte vlogen twee volwassen Zeearenden en later zagen we een exemplaar een stuk 

dichterbij in een boom zitten. In 2020 dus weer nieuw kansen voor de Zeearend op het eiland! 

 

 



 

Na een verhard pad werd het na een klaphek een stuk modderiger. We zagen nu vele Graspiepers, 

een enkele Waterpieper, Rietgors en een drietal overwinterende Roodborsttapuiten. 

 

Wintertaling & Wilde eend – Tiengemeten. 

 

 

 



 

Grote zaagbek – Tiengemeten. 

 

Rietgors – Tiengemeten. 

Enkele boerderijen waren verlaten en waren erg vervallen, een prima locatie voor diverse vogels en 

het leefgebied van de Europese bever. We zagen een grote beverburcht, beverglijbaan en bever 

knaagsporen. De dieren zelf liggen overdag te slapen in de burcht en worden overwegend actief in de 

schemering. Ze houden geen winterslaap en tijdens een koude winterperiode maak je juist meer 

kans om er eentje overdag tegen te komen. Ook werd een Europese haas gezien. 



 

Grote zilverreiger – Tiengemeten. 

 

Sporen Europese bever – Tiengemeten. 

 

 

 



 

 



 

Roodborsttapuit – Tiengemeten. 

We kwamen ook langs een verlaten aardappelopslagloods, wederom was dit smullen voor Cees die 

hier vroeger ook wel raad mee wist. In een boom zat een fraaie wintergast uit het noorden: de 

Kramsvogel. In een echte winter zie je soms groepen van honderden vogels, nu slechts een enkeling. 

We liepen langs de dijk terug naar de Veerboot en gingen rond 14.10 weer richting het vaste land. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

Buizerd – Tiengemeten. 

 

Schotse hooglander – Tiengemeten. 



 

Kramsvogel – Tiengemeten. 

 

Knaagsporen Europese bever – Tiengemeten. 



 

Tijdens deze winterwandeling op Tiengemeten konden we de volgende soorten “bijschrijven”: 

Knobbelzwaan, Brandgans, Nijlgans, Grauwe gans, Wilde eend, Kuifeend, Tafeleend, Slobeend, 

Bergeend, Wintertaling, Smient, Krakeend, Nonnetje, Grote zaagbek, Pijlstaart, Turkse tortel, 

Houtduif, Holenduif, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Dodaars, Fuut, Kievit, Wulp, Kokmeeuw, Grote 

mantelmeeuw, Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Aalscholver, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, 

Buizerd, Zeearend, Torenvalk, Groene specht, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Pimpelmees, Koolmees, 

Cetti’s zanger, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Kramsvogel, Roodborst, 

Roodborsttapuit, Huismus, Witte kwikstaart, Waterpieper, Graspieper, Vink, Putter & Rietgors. 

56 vogelsoorten. 

 

 


