Ledenexcursie Eiland van Brienenoord, 25 juni 2011
Alhoewel de zomer nu enkele dagen een feit is, was dat afgelopen zaterdag niet te merken.
Bij een constante regen en twaalf graden Celsius leek het meer op een herfstige dag. Maar ....
dat weerhield achttien vogelaars zeker niet om toch mee te gaan naar het Eiland van
Brienenoord, een plek waar ik nog nooit van gehoord had. Het is zo dichtbij, dat het slechts
een halve excursiedag beslaat. Die halve excursiedagen blijken een goede afwisseling te zijn
op hele excursiedagen; dat merkt het excursieteam aan het aantal deelnemers die dan
meegaan.
De vele keren dat ik over de Brienenoordbrug ben gereden, heb ik me nooit gerealiseerd dat
er een eilandje onder ligt. Het eiland ligt in de buitenbocht van de Nieuwe Maas en is aan het
begin van de negentiende eeuw door verslibbing van een zandplaat ontstaan. Er staan drie
pijlers van de brug op. Het is interessant om via google/wikipedia te lezen wat er allemaal
gebeurd is op het eilandje.
We parkeerden en werden begroet door een stel kippen en hanen. We liepen een wildrooster
over en richtten de blik op de Nieuwe Maas, waar we wat watervogels zagen. Hierna begon
de wandeling over een heel groen gebied met hier en daar een waterplas en een
volkstuincomplex.
Door het gebladerte waren weinig vogels te zien maar wel te horen (dus scoren). De groene
specht werd gehoord en op een open terrein zagen we ze zitten. Met de telescoop was te zien
dat er een nest met uitvliegende jongen was. Op deze plek stonden we wat langer en droger
door de overhangende bomen.
Via een smal pad langs de leuke en goed verzorgde volkstuinen kwamen we onder de brug
terecht, dus eindelijk droog en we besloten daar meteen de koffiepauze te houden.

We praatten wat, we aten wat, maar toen het woord "porseleinhoen" viel, stonden we allen
meteen op scherp. In de waterplas met veel hoge beplanting langs de rand meende Johan (of

was het Els) een glimp op te vangen van een hoendersoort en wat wil je dan het liefst zien?
Geen waterhoen natuurlijk, maar een porseleinhoen. Allen liepen we met de verrekijker in de
aanslag naar het water, de rugzakken werden achtergelaten en de drie telescopen werden
opgesteld.
Het bleek een opgaaf om de plek te lokaliseren waar ze gezien waren en hadden "we"
nou spikkels, dons of grijzig/beige gezien? De deskundigen kwamen er niet uit en omdat je
onbewust toch iets spectaculairs wilt zien, hielden we het op de porseleinhoen zodat we
wat blijer de regen weer tegemoet gingen.
Via de kop van het eiland wandelden we langs de andere kant weer terug. Hier weer een
stukje onder de brug door en daar werden Johan en Els al wat minder positief, want er waren
meerdere waterhoentjes te zien.

De regen begon ons parten te spelen; doornat en koud besloten we wat sneller door te lopen.
Toch stonden we nog wel even stil bij de prachtige rood/bruine Schotse Hooglanders die
onder de bomen een droge plek hadden gevonden.
En ook al zagen we hem niet, de braamsluiper liet van zich horen, al werd er door sommigen
eerst gedacht aan de grasmus. Ik doe met zulke veronderstellingen niet mee, daar ben ik te
ongeoefend voor.
Toen zetten we er toch echt de pas in en bij de parkeerplaats gingen we uiteen. Gelukkig dat
de auto van Kees wat later vertrok, waardoor we Truus en Hans, met veel gelach, er nog op
konden wijzen dat ze de achterklep gewoon open hadden laten staan en zo weg wilden rijden.
Hieronder de waarnemingen van 37 of 38 vogels die Johan reeds via de mail verstuurd heeft.
Het was nat, het was kort, maar het was heel gezellig om elkaar weer te zien.
Fanny Fekkes
Waarnemingen

Fuut ,aalscholver, blauwe reiger, knobbelzwaan, nijlgans, wilde eend, kuifeend, fazant,
meerkoet, waterhoen ,kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, visdief,
houtduif, turkse tortel, groene specht, grote bonte specht, heggenmus, winterkoning,
roodborst, merel, zanglijster, tjiftjaf, braamsluiper, zwartkop, staartmees, pimpelmees,
koolmees, boomkruiper, spreeuw, gaai, ekster, zwarte kraai, vink, groenling, rietgors.
Hierboven de waarnemingen van de excursie naar het eiland van Brienenoord.
Ondanks de regen hebben 37 soorten gezien.

Mvg,
Johan Idema

