Excursie vogelwerkgroep naar Tiengemeten.
Voor de excursie naar het eiland Tiengemeten hadden maar liefst 19 personen van de vogelwerkgroep zich
opgegeven. Twee leden hebben zich door omstandigheden af moeten melden zodat we zaterdagmorgen om
07.30 uur met 4 auto’s vertrokken. Onderweg zaten we nog in een sneeuwbui en mist maar toen we de
Haringvlietbrug, de verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland, overtrokken verdween de sneeuw en mist
en was het weliswaar bewolkt en koud maar toch wel helder weer. Bij de pont ontmoette we Thieu en Corry,
die daar de nacht in de camper doorgebracht hadden. Om 09.00 uur hadden we de afvaart van de voetgangerspont naar het eiland waar we op het Haringvliet al vele meerkoeten, wilde eenden, kuifeenden en
honderden smienten zagen. Eenmaal aangekomen op het eiland hebben de rode route linksom gelopen naar
het uiterste puntje bij “Weemoed”. Het eiland is verdeeld in drie zone’s die Weemoed, Weelde en Wildernis
worden genoemd.
Tiengemeten is een eiland in het Haringvliet dat vermoedelijk in het begin van de 17e eeuw is ontstaan.
Misschien was die droogvallende zandplaat zo’n 10 gemet groot. Een gemet is ongeveer een halve hectare.
(De maat is waarschijnlijk gelijk aan de oppervlakte van het zaailand dat een koppel paarden kan
omploegen tussen zonsopgang en zonsondergang. Dit is een gemiddelde, omdat het land wat bewerkt moest
worden ook zwaarder of lichter kon zijn voor een paard. Met deze oorspronkelijke grootte-bepaling is de
gemet vergelijkbaar met de in Angelsaksische landen veelgebruikte acre, zij het dat daar het werk van een
os per dag ten grondslag aan de maat ligt.)
Zo zou Tiengemeten aan zijn naam gekomen zijn. Nu is Tiengemeten zo’n 1000 hectare groot. Het was
vanouds een landbouwgebied waar tot voor kort 7 boerenbedrijven gevestigd waren. De laatste boer heeft
begin 2006 het eiland verlaten. Vanaf 1994 was er sprake van plannen om van Tiengemeten een natuurontwikkelingsgebied te maken in het kader van de Ecologische hoofdstructuur. In september 2005 is er een
begin gemaakt aan de daadwerkelijke omvorming tot natuureiland. In 2007 zijn de
inrichtingswerkzaamheden afgerond.
We lopen op een comfortabele verharde weg op de Noordelijke kade en zien vele watervogels overvliegen
en landen op het hier aangelegde moerasgebied. Soorten zoals grauwe gans, brandgans, wintertaling,
tafeleend, knobbelzwanen zijn er in grote getale aanwezig. We zien een bruine kiekendief jagen en als we
wat dichterbij komen en de telescopen scherpstellen zien we op het achtergebleven huisje in de polder op de
schoorsteen een slechtvalk zitten.

Er vliegen meerdere kiekendieven en we zien ook duidelijk het verschil tussen de blauwe en bruine
kiekendieven. Een biddende torenvalk duikt omlaag om vervolgens zijn prooi op een paaltje op te peuzelen
waarbij hij door de zwarte kraaien wordt gestoord die ook een stukje van zijn prooi willen. In de verte
hebben we een buizerd in de kijker, zou het de eerder deze week waargenomen ruigpootbuizerd zijn
geweest? We weten het niet zeker. We lopen weer verder richting het uiterste puntje van het eiland waar de
herberg en het restaurant gelegen is. Onderweg zien we nog een aantal fazanten, eksters, blauwe reiger,
kauwen, kieviten, putters en een enkele kramsvogel. Wanneer we rond 10.45 uur aankomen bij de herberg
gaan we heerlijk genieten van een warm kopje koffie of chocomel met of zonder slagroom en een heerlijk
stuk gebak.

Wanneer we weer bijgekomen zijn van de kou en onze koffie op hebben trekken we weer verder en kijken
op de dijk nog even naar de door Rob, John en Marie-José ontdekte brilduikers. Ook zien we nog merel,
roodborst en winterkoning en spreeuwen. Wim had eerder ook nog een sperwer zien vliegen. Wanneer we
op de onverharde maar goed beloopbare pad aan de zuidzijde richting de Vliedberg lopen zien we ook nog
vele putters, veldleeuweriken en rietgorzen voorbij vliegen. Kees heeft ook nog een groene specht gezien.

We lopen zo rond 12.45 uur richting het bezoekerscentrum waar we wat stoelen bij elkaar zetten en in een
gezellige kring onze meegebrachte koffie en broodjes nuttigen. Omdat we de pont van 15.10 uur terug
willen nemen besluiten we om niet de gehele gele route meer te lopen maar het stuk op de Noordelijke dijk
en weer terug. Hier zien we o.a. ook nog fuut, aalscholver, bergeend, grote mantelmeeuw, grote zilverreiger,
grote zaagbek, kokmeeuwen, krakeend, middelste zaagbek, pijlstaart, slobeend, zilvermeeuw, tureluur en
een watersnip vliegt over. Wanneer we staan te wachten op de pont zien we ook nog een nijlgans.

We kunnen stellen dat we vandaag hebben kunnen genieten van een heerlijke vogeldag, we hebben het
droog gehouden al stond er wel een zeer koude wind. Er waren vele vogels te zien al lagen ze soms wel ver
weg maar met de hulp van die mensen met een telescoop hebben we allemaal kunnen genieten.

Toen we van de pont af kwamen waren de eerste twee wagens al snel ingepakt en huiswaarts gereden maar
wij met Stephan en Wim en de achter ons rijdende Ad met Lenie, Harrij en Tonnie hebben nog kunnen
genieten van een zeldzaam in Nederland voorkomende vogel. Stephan zag nog een mooie buizerd zitten op
de dijk maar Wim riep; “daar zit een koereiger”. Gelijk op de rem en omgekeerd en jawel hoor, een
koereiger op nog geen tien meter afstand rustig foeragerend tussen de schapen. Een mooie afsluiting van
deze vogeldag.
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