Excursie Tiengemeten
Vogelwerkgroep Nederweert
14 mei 2022

Eindelijk! Na een tijdje geen excursies, met redenen u alom bekend,
mochten we weer! Met uiteindelijk 31 personen een dagtochtje
vogels kijken op Tiengemeten.
Voor de vroege vogelaars onder ons was het
natuurlijk geen probleem, maar voor de anderen
was 07.00 uur vertrek van de bus toch wel erg
vroeg. Het weer maakte veel goed.. 21 graden en
zonnig….. In de bus werden we bezig gehouden
met een erg leuke en interessante leerzame quiz,
die kundig in elkaar gezet was door Michiel
Zwaneveld en Jo Kluskens. En de winnaar was:
Huub Janssen met 31 punten (van de 34). Hij kreeg
het mooie boek: Het Eiland van Weert.
Na een voorspoedige reis, waarbij er lunchpakketten werden uitgedeeld, waren we ruim voor 9
uur bij De Tiendgorzen. Dat is een natuurgebied aan de
overkant van het Vuile Gat, bij de pont.
Daar liepen we eerst een rondje om de benen te strekken.
We kwamen er al gelijk, onder andere, de Cetti’s Zanger,
diverse Rietzangers en een Tureluur tegen.
We waren op
tijd bij de pont
van 10.00 uur en gingen met nog veel meer toeristen
op weg naar Tiengemeten.

Dat is maar 10 minuten met de boot, maar…. Je zult
het moeten zwemmen.

Even een stukje geschiedenis: Tiengemeten, was
vroeger een quarantaine haven voor Rotterdam,
Delft en Dordrecht en in erfpacht van 2 heren uit
Den Haag. Zij hadden al een deel ingepolderd (het
was vroeger 10 gemet groot, een oude oppervlakte
maat van ruim 0.4 hectare, vandaar de naam
Tiengemeten). Het werd een landbouw gebied. Tot
de jaren vijftig. Via Volker Stevin en Amev kwam
het in 1997 in handen van Natuurmonumenten.

Op Tiengemeten werden we hartelijk ontvangen door 2 gidsen :
Nelleke en Wyp. Na een kopje koffie konden we beginnen aan
de zeer bijzondere rondleiding over het eiland.
De 1e groep ging met Nelleke mee, de 2e groep ging met Wyp
mee.
We kregen de nodige uitleg
over het eiland.

Maar waar zijn vogelaars echt in geïnteresseerd? Juist: vogels. Die hebben we ook gezien. Ik zal
een greep nemen uit de waarnemingen:
Visdief

Grauwe gans

Roodborsttapuit

Casarca eend

Fitis

Tjiftjaf

Cetti’s zanger

Roerdomp

Brandgans

Kluut

Kleine Karekiet

Boompieper

Tureluur

Lepelaar

En….. de Bruine Kiekendief, een mannetje en een vrouwtje. Diverse keren waargenomen.

Na de rondleiding die 2 uur duurde (voor de groep van Wyb zelfs twee en een half uur, want ja…
vogelaars… die lopen niet door) konden we bij Gasterij de Gezusters iets gaan drinken .

Na de middagpauze kon iedereen op eigen gelegenheid het eiland nog verder verkennen.

Rond 16.00 uur waren we weer met zijn allen bij de boot.
Oh, ja . We zagen nog een hele aparte “trekvogel”
Op de boot zagen we een nestkastje hangen waarin een Pimpelmees jonkies had en
meereisden.

Na een voorspoedige terugreis met Touringcarbedrijf Ghielen waren we rond 18.30uur weer
terug in Nederweert. Moe maar voldaan.

Nog enkele enthousiaste
ingekorte reacties van
deelnemers:
“Vandaag een zeer mooie dag gehad op het
vogeleiland Tiengemeten. We hadden een korte
wandeling waar we de Visdief zagen, ik zag hem
voor de eerste keer. Later met de gids zagen we
nog een Bruine Kiekendief en nog vele andere
soorten vogels. Kortom het was een geslaagde
dag en zeker voor herhaling vatbaar”.
“De vogelexcursie naar Tiengemeten was een enorm succes. De
waarnemingen waren zo divers dat het er teveel zijn om op te
noemen. Daarbij werkte het weer mee met 21 graden en een
lekker zonnetje. Toke en Jo (en Jolowies die op de achtergrond
ook geholpen heeft) van harte bedankt voor de perfecte
organisatie van deze excursie en hopelijk volgen er nog meer”.

