
7 juli 2018 met de vogelclub naar Tiengemeten 
 
Komt het door het aanhoudende mooie weer of door de locatie, maar de groep vogelaars breidt zich 
steeds verder uit. Op de vroege zaterdagmorgen van 7 juli vertrekken we met 15 man richting 
Tiengemeten. Een mooi gevarieerd gezelschap; man, vrouw van jong tot ouder. De eerste officiële 
pont gaat pas om 10.00 uur, maar we kunnen met het personeel mee met de pont om 8.00 uur. Door 
een misverstand belden we per ongeluk de schippersvrouw uit bed, waar ze niet zo blij mee was en 
toen ook nog bleek dat we allemaal goedkoper over kunnen varen, omdat we lid zijn van 
Natuurmonumenten, zakt het humeur nog aanzienlijk.  Voor ons maakt dat niet zo veel uit; wij staan 

kwart over acht op een nog heel rustig Tiengemeten. 

 
De vorige keer dat we hier waren hebben we de westelijke kant van het eiland bekeken, dit keer gaan 
we de oostkant van het eiland bekijken. Bij aankomst zien we gelijk al wat zilverreigers en blauwe 
reigers. We vragen ons af waarom die niet met elkaar paren? Het zou toch een mooie nieuwe vogel 
kunnen opleveren: blauwe reigers met een witte broek of zilverreigers met blauwe bretels. Onder 
leiding van onze gids Menno lopen we het eerste stuk over het geasfalteerde fietspad aan de 
noordrand en hebben mooi  uitzicht op het waterrijke gebied richting het zuiden. Het kleurt er paars 
van de kattenstaarten en over het water scheren constant oeverzwaluwen en boerenzwaluwen.  

 
Op het water zien we o.a. tafeleenden. En in het riet zitten heel veel rietzangers en ook zien en horen 
we de blauwborst. Na een tijdje lopen nemen we het pad naar de zuidkant van het eiland en horen 
daar het zomerse geluid van de veldleeuwerik. Regelmatig vliegt er een lepelaar over. We vragen ons 
af of er ook vorkelaars of messelaars bestaan. Als ze al bestaan; ze laten zich deze morgen in ieder 
geval niet zien. En dan is het tijd voor koffie. Daar zijn we ook echt wel aan toe en laten het ons met 
een koek erbij prima smaken. En voor de theeklanten is het makkelijk; langs de oever groeit 
voldoende munt om in de thee te laten trekken.  



 
Langs dit mooie pad zijn ook regelmatig inhammen te zien en in één zo’n inham zien we een aantal 
casarca’s zitten; een verwilderde grote bruin-witte vogel. Voor velen de eerste keer dat ze deze soort 
zien. Ook zien we dodaars, een kleine futensoort, voor anderen is dit weer de eerste keer dat ze deze 
soort zien. Regelmatig staan we stil om de rietgors goed te bekijken of zien we een bruine kiekendief 
over het land scheren. We komen aan bij de Vlietberg en hebben daar uitzicht over heel het mooie 
eiland. Op het pad van deze berg kruipt een enorme groene rups. Welke vlinder zal daar uitkomen? 
(Pauwoogpijlstaart, een schitterende nachtvlinder). 

 
We steken het eiland over richting de pont en zien nog een aantal kemphanen en zwartkopmeeuwen. 
Richting de pont komen we nog een apart mannetje en vrouwtje tegen. Ik had er nog nooit van 
gehoord, maar voor anderen zijn ze wel bekend; de familie Spuitenprak. Een zeer zeldzaam soort, die 
alleen op Tiengemeten voorkomt. Bij het bezoekerscentrum zien we bij een bloembak tot slot nog een 
vrij zeldzame kolibrievlinder. 
Net na twaalven zijn we terug bij Nieuwendijk en hebben we een hele mooie en gezellige ochtend 
achter de rug. 
 
René Koster 

 


