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Tiengemeten – 8 jaar later 
  
Op zaterdag 31 maart 2018 organiseert de Natuurgroep Kockengen een vogelexcursie naar 
het eiland Tiengemeten.  
 
In 2007 werd het eiland Tiengemeten door Natuurmonumenten omgevormd van 
landbouwgebied naar een natuureiland. Al snel – in 2009 en 2010 – nam de Natuurgroep 
Kockengen een kijkje en was onder de indruk van de nieuwe natuur. 
Nu acht jaar later is het gebied al veel verder doorontwikkeld en gaan we weer op bezoek. 
Het eiland is zo ingericht dat een deel bestaat uit boerenland zoals het in de 19de eeuw was, 
een deel is ruig grasland en moeras en heel rijk aan vogels, het derde deel bestaat uit 
slikken en moerassen en is heel erg ruig. 
 
Alle reden om dit gebied te bezoeken voor een mooie excursie. Eind maart zijn veel vogels 
terug uit Afrika – en we verwachten dan ook veel soorten te zien. En misschien, heel 
misschien zien we de Zeearend – die broedt sinds enkele jaren ook op het eiland.  
 

 
 
Datum : zaterdag 31 maart 2018 
 
Vertrek :  om 8.30u vanaf het Driestammenplein in Kockengen 
   we proberen zoveel mogelijk te carpoolen.  

Rond 9:45 uur zijn we dan bij het pontje in Nieuwendijk. Deze vaart af om 
10:00 uur 

 
Terug:  tussen 15.00u - 15.30u. 
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 Denk aan warme, winddichte kleding, wat te eten en drinken. 

 Denk aan je ledenpas van Natuurmonumenten (als je lid bent) 
 
Financiën: Benzine/parkeerkosten: € 6,50 per persoon (afrekenen met chauffeur). 

 Het pontje/ de toegang kost € 6,00 (leden van natuurmonumenten betalen € 
4,00) 
Na afloop gaan we nog even opwarmen/koffie drinken. Vergeet niet wat 
drinkgeld mee te nemen. 

 
Opgave:  
Aanmelden voor deze excursie kan via de e-mail: 
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl 
 

• Het maximum aantal deelnemers is 20 
• Het is een vogelexcursie waarbij het belangrijk is om rustig / stil te zijn zodat we de 

vogels niet verjagen. De excursie is daarom minder geschikt voor jongere kinderen. 
 
Geef bij je aanmelding door of je wilt meerijden of zelf wilt rijden en hoeveel personen er 
dan met je mee kunnen meerijden. 
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