Verslag excursie Tiengemeten 03 oktober 2020

We (Martijn Verheijen, Theo Lommen, Gerard Roes, Nelleke Hylkema, en Ruud Coenders) vertrokken
zaterdagochtend half acht vanuit Venlo naar
Tiengemeten. De weersvoorspelling was niet zo
geweldig, maar we besloten om toch maar te
gaan. Tiengemeten is een eiland dat helemaal is
teruggegeven aan de natuur. Vroeger was het
een landbouwpolder. Het ligt in Zuid-Holland.
In Zuid-Beijerland namen we de veerpont naar
het eiland. Er is een bezoekerscentrum van
natuurmonumenten, het Rien Poortvliet
museum en een aantal mooie wandelroutes. Bij
het bezoekerscentrum waren meteen
Ringmussen te zien. Aangezien we voor de
vogels kwamen begonnen we aan een van de wandelroutes. Tiengemeten is een gebied dat bestaat
uit graslanden, wilgenstruwelen en plassen en moerassen met rietlanden. Boven die rietlanden
waren voortdurend Bruine Kiekendieven aan het jagen.
De graslanden worden begraasd door Schotse
hooglanders. Op de plassen zaten o.a. Wilde
Eenden en Krakeenden in enorme aantallen.
Ook Slobeenden, Wintertalingen, Bergeenden
en Futen. Vanuit de wilgen hoorden we enkele
Cetti’s zangers. Een zangvogel die de laatste tijd
aan een opmars bezig is (door de
klimaatverandering) en vooral in het
zuidwesten van het land wordt waargenomen.
Verder zaten er Blauwe Reigers, Grote
Zilverreigers, maar ook kleine vogels zoals
Putters en Graspiepers die op en rond de
overgebleven dijken zaten. Op een plaats is de
dijk doorgestoken wat extra dynamiek geeft aan
gebied door wisselende waterstanden. Verder
Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Roodborsttapuiten, Groenling. Op de graslanden graasden een paar
reeën. Maar vooral veel Grauwe en Brandganzen. Het hoogtepunt van de dag waren ongetwijfeld de
Zeearenden, ook wel “vliegende deur” genoemd: vergeleken met de Kiekendieven of Buizerd 2 x zo
groot zijn met hun spanwijdte van ruim 2 meter (2.40m).
Omdat het harder begon te regenen hielden we even pauze onder het afdak van een
verhuuraccommodatie om wat te eten. Daarna gingen we veer verder. Na een oude
aardappelopslagloods, waarvandaan je een mooi uitzicht had over de polder en het Haringvliet,
zagen we een Zeearend in een oude populier zitten. Door de telescoop was hij redelijk te zien. Ook
wandelaars die voorbijkwamen namen geïnteresseerd een kijkje. Verderop vlogen er nog 3
Zeearenden. Vier Zeearenden op een dag! Ondanks het slechte weer kon de dag kon niet meer stuk.

We zagen nog veel vogels zoals Watersnip, Kok-,
Mantel-, Zilvermeeuw en Aalscholver. Na de
fotosessie bij de Vliedberg begon het wat
harder te regenen en liepen we richting het café
waar we nog net een kopje koffie konden
drinken voordat het pontje ons weer
terugbracht naar het vasteland.
Tiengemeten is een mooi natuurgebied en nog
wel een bezoek waard, in een ander seizoen valt
er ook veel te beleven.
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Lijst waargenomen vogels: Fuut, Aalscholver,
Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger,
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Canadese Gans,
Brandgans, Bergeend, Smient, Krakeend,
Wintertaling, Wilde Eend, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Zeearend, Bruine Kiekendief, Sperwer,
Buizerd, Torenvalk, Fazant, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Watersnip,
Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Houtduif, Grote Bonte Specht, Boomleeuwerik,
Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst,
Zwarte Roodstaart, Roodborsttapuit, Tapuit, Merel, Cetti’s Zanger, Tjiftjaf, Pimpelmees, Koolmees,
Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, Putter, Sijs, Kneu en
Rietgors

