
22

Je bent er in een uur en 20 minuten en 
dan heb je best zin in een kopje koffie. 
De rechtgeaarde vogelaars bleven na-
tuurlijk buiten en zagen prompt een 
slechtvalk, poserend voor hun kijkers. 
Terwijl een groot deel van Nederland 
het moest doen met een dag van drui-
lerige regen, was het ‘bij ons’ tot aan 
ons vertrek, bewolkt maar droog. Be-
halve 81 vogelsoorten, hadden de 23 
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deelnemers ook dat geluk tijdens de 
stevige wandeltocht over het eiland.

Dick gaf een beknopte toelichting over 
het eiland, dat tot 1997 beheerd werd 
door een tiental boerengezinnen. Tien-
gemeten groeide rond 1600 uit van een 
zandplaat tot een eiland. Het ligt in het 
Haringvliet, dat lang de toegang tot de 
havensteden Rotterdam, Dordrecht en 
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In een uithoek van Zuid-Holland, op het enige echte eiland 
van die provincie hadden we op zaterdag 15 augustus ’15 
een excursie onder leiding van Dick Jonkers.
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Delft. Zelfs tot 1939 werden schepen 
en bemanningen met ziektes, die uit 
de West aankwamen, hier wekenlang 
in quarantaine gehouden. Een deel van 
het eiland heet niet voor niets Wee-
moed.

Wij schuifelden in excursie-tempo van 
Weemoed, dat de aankomstplaats van 
de boot is met het bezoekerscentrum, 
richting Weelde. Die naam die zal wel 
door de agrariërs bedacht zijn. Op de 
plassen zagen we naast veel grote zil-
verreigers en lepelaars, grauwe-, Cana-
dese- en brandganzen en de verschil-
lende ruitersoorten door elkaar lopen. 
Kijk, daarvoor neem je nu deel aan zo’n 
excursie: vogels leren kennen die niet 
meteen in de Eempolder voor de lens 
van je telescoop komen. Wat mooi om 
de verschillen te zien tussen de tureluur, 
de zwarte ruiter en de groenpootruiter. 

In sommige plassen foerageerden ze 
samen met een groepje kemphanen, 
die er zonder opstaande kraag ook een 
beetje grauw uitzien. Dat zijn momen-
ten waarop de meeste vogelaars toch 
hun vogelgidsje pakken om de puzzel op 
te lossen ‘zoek de zeven verschillen’, en 
let daarbij op de kleur van de poten, de 
lengte van de snavel, het gespikkelde of 
gevlekte patroon op de veren en op het 
oogstreepje. Ik bewonder de mensen 
die op 200 meter afstand al roepen: ‘Ja, 
dit is echt een zwarte ruiter, kijk maar 
naar het subtiel omlaag gebogen sna-
veluiteinde!’ Carel de Vink kon ons met 
geluidenherkenning en met een een-
voudig 8 x 10 kijker vaak meteen uit de 
droom helpen.

Het was een prachtige dag, de moeite 
van het vroeg op staan meer dan waard, 
goed voor 81 soorten! Dankjewel Dick..
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