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Mijn gast van vandaag had een excursie op Tiengemeten cadeau gekregen. We ontmoetten 
elkaar bij de aanlegsteiger van de veerpont. Om 10 uur namen we de eerste boot, die ons 
binnen een paar minuten naar het eiland bracht.  

Bij de bebouwing vooraan op het eiland hoorden we meteen de eerste zangvogels: 
groenling, grasmus, tjiftjaf en vink. Iets verder door zongen ook rietzangers en kleine 
karekieten. 

Het schitterende landschap en de zon zorgden voor een vakantiegevoel. Op de plassen 
zwommen allerlei eenden: wilde eenden, kuifeenden, slobeenden, krakeenden, en 
tafeleenden. Ook foerageerden er diverse steltlopers: tureluurs, een groenpootruiter en een 
oeverloper. We kwamen meerdere groepjes lepelaars tegen in hun prachtige broedkleed.  

Vanaf de Vliedberg kun je rondom over het gebied kijken. Toen we naar boven liepen, kwam 
er ineens een hermelijn voor ons het pad op gelopen. Mooie bruine vacht, en een lange 
staart met zwarte punt. Even bleef hij staan, waarna hij de struiken in huppelde. Wat een 
leuke ontmoeting! 

Een stukje verder op onze wandeling was er ineens paniek achter ons: alle watervogels 
vlogen op. Dat kon maar een ding betekenen: een zeearend in de lucht. En ja, daar kwam 
inderdaad de ‘vliegende deur’ voorbij; wat een indrukwekkend beest! 

Vanaf de aardappelschuur, een vervallen schuur die stamt uit de tijd dat het eiland nog door 
boeren werd bewoond, hadden we een geweldig uitzicht. Op het water opnieuw eenden, en 
ook Canadese ganzen en brandganzen. Ook wat mantelmeeuwen vlogen over. Maar die ene 
meeuw was wel heel groot…het bleek een visarend te zijn! Jammer genoeg verdween hij 
snel achter een bomenrij uit het zicht. 

Onze route liep ook door het riet. Ook hier weer zingende rietzangers, rietgorzen, een 
bosrietzanger en een blauwborst. In een boom ontdekten we een groot nest, waarschijnlijk 
van een roofvogel. Door de telescoop zagen we dat er iets zwart en donzigs op zat, maar 
door de flinke wind die er stond lukte het niet om goed te zien wat het was.  

Op een bankje op een heuvel aten we onze boterhammen. Er zijn slechtere plekken om te 
lunchen; aan de ene kant uitzicht over het Haringvliet, en aan de andere kant konden we een 
deel van het eiland overzien. 

Gezellig pratend genoten we van het vervolg van onze wandeling. Telkens werden we weer 
verrast door overvliegende groepjes brandganzen, lepelaars of grote zilverreigers. We 
hoorden de explosieve zang van de Cetti’s zanger, en zagen kneutjes, ringmussen en putters.  

Voordat we het wisten was de middag om en waren we weer bij de aanlegsteiger. We 
maakten nog een praatje met de vrijwilligsters van het bezoekerscentrum, en namen daarna 
de boot terug naar de vaste wal. Terugkijkend op een zeer geslaagde dag namen we 
afscheid. 



1 Fuut 

2 Aalscholver 

3 Grote zilverreiger 

4 Blauwe reiger 

5 Lepelaar 

6 Knobbelzwaan 

7 Grauwe gans 

8 Canadese gans 

9 Brandgans 

10 Bergeend 

11 Nijlgans 

12 Krakeend 

13 Wilde eend 

14 Slobeend 

15 Tafeleend 

16 Kuifeend 

17 Zeearend 

18 Bruine kiekendief 

19 Buizerd 

20 Visarend 

21 Torenvalk 

22 Fazant 

23 Meerkoet 

24 Scholekster 

25 Kievit 

26 Tureluur 

27 Groenpootruiter 

28 Oeverloper 

29 Kokmeeuw 

30 Kleine mantelmeeuw 

31 Zilvermeeuw 

32 Grote mantelmeeuw 

33 Visdief 

34 Holenduif 

35 Houtduif 

36 Koekoek 

37 Gierzwaluw 

38 Veldleeuwerik 

39 Boerenzwaluw 

40 Huiszwaluw 

41 Graspieper 

42 Witte kwikstaart 

43 Winterkoning 

44 Heggenmus 

45 Blauwborst 



46 Merel 

47 Cetti's zanger 

48 Rietzanger 

49 Bosrietzanger 

50 Kleine karekiet 

51 Grasmus 

52 Tuinfluiter 

53 Zwartkop 

54 Tjiftjaf 

55 Koolmees 

56 Ekster 

57 Kauw 

58 Zwarte kraai 

59 Spreeuw 

60 Huismus 

61 Ringmus 

62 Vink 

63 Groenling 

64 Putter 

65 Kneu 

66 Rietgors 

 


