
 

Verslag VWG excursie naar Tiengemeten op zondag 14 juni 2015 

Op zondag 14 juni zijn we met 10 personen naar Tiengemeten geweest, een mooi stukje natuur in 

het Haringvliet. Bij het vertrekpunt van de pont werd de eerste goede soort al genoteerd: de cetti`s 

zanger. Deze vogel is bezig aan een opmars in Nederland en laat zich niet makkelijk zien, maar 

verraadt zich door een enorm harde zang.  

Na aankomst op Tiengemeten bleek ook daar bij de aanlegplaats van de pont een cetti’s zanger 

aanwezig te zijn. Na een korte plaspauze bij het bezoekerscentrum vertrokken we voor een 

wandeling richting de westzijde van het eiland. De eerste stop leverde soorten als zomertaling, 

watersnip en een overvliegende ijsvogel met visje op. In het riet een zingende kleine karekiet, een 

grasmus en overal om ons heen witte kwikstaarten en boerenzwaluwen. 

Niet veel verderop vonden we twee casarca’s en de eerste kleine zilverreiger. Het zonnetje brak door 

en het werd heerlijk weer voor een mooie wandeling.  Het water stond erg laag en er was meer 

droge vlakte dan water. Dit had wellicht iets te maken met het droge voorjaar maar later lazen we 

ook dat het bewust gedaan werd om de opkomst van de kleine waterteunisbloem te bestrijden. 

Op de drooggevallen platen zaten de vogels soms wat verder weg maar vele bontbekplevieren, 

enkele bonte strandlopers en een kleine strandloper lieten zich uitstekend bekijken. In het 

Haringvliet opeens nog een stelletje middelste zaagbekken, toch meer een soort die we hier 

associëren met de winter. 

In de lucht en boven de lage begroeiing zag je regelmatig bruine kiekendieven en boven het water 

kregen we een mooie show van een dwergstern die diverse keren met volle kracht in het water dook.  

Het uitzichtpunt was een mooie locatie om een boterhammetje weg te werken en meteen ook de 

omgeving af te turen. Hier vooral veel grutto’s en kluten.  Naast het pad werden we verrast door een 

grote hoeveelheid bijenorchissen met schitterende bloemen.  Nog leuker (als Vogelwerkgroep) was 

het horen van een roepende kwartel niet ver naast ons. 

Ook enkele vlinders werden bekeken en opvallend was vooral het aantal distelvlinders, een 

trekvlinder uit Noord-Afrika. Verder diverse hooibeestjes, icarusblauwtjes en atalanta.  

Na een overvliegende koekoek en nog een paar dwergsterns was het de cetti’s zanger die ons nog 

even luid toeriep toen we van het eiland vertrokken.  Een mooie afsluiter van het seizoen. Na de 

zomer gaan we weer op pad! 

  



VWG excursie Tiengemeten op zo. 14 juni 2015 

   1 fuut 27 scholekster 53 graspieper 

 2 aalscholver 28 kluut 
54 witte 
kwikstaart 

3 blauwe reiger 29 grutto 55 spreeuw 

4  kleine zilverreiger 30 kievit 56 ekster 

5  grote zilverreiger 31 bontbekplevier 57 kauw 

6  ooievaar 32 kleine strandloper 58 zwarte kraai 

7  lepelaar 33 bonte strandloper 59 winterkoning 

8  knobbelzwaan 34 watersnip 60 heggenmus 

9  grauwe gans 35 tureluur 61 rietzanger 

10 brandgans 36 wulp 62 kleine karekiet 

11 nijlgans 37 oeverloper 63rietgors 

12 bergeend 38 kokmeeuw 64 zwartkop 

13 smient 39 zilvermeeuw 65 grasmus 

14 krakeend 40 kleine mantelmeeuw 66 fitis 

15 zomertaling 41 Zwartkopmeeuw 67 tjiftjaf 

16 wilde eend 42 visdief 68 cetti`s zanger 

17 slobeend 43 dwergstern 69 blauwborst 

18 kuifeend 44 houtduif 70 merel 

19 casarca 45 turkse tortel 71 zanglijster 

20 middelste zaagbek 46 koekoek 72 koolmees 

21 bruine kiekendief 47 gierzwaluw 73 huismus 

22 buizerd 48 boerenzwaluw 74 ringmus 

23 waterhoen 49 huiszwaluw 75 groenling 

24 meerkoet 50  ijsvogel 76 putter 

25 fazant 51 grote bonte specht 77 vink 

26 kwartel 52 veldleeuwerik 78 kneu 
 


