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FIETSEXCURSIE NAAR HET TWISKE (zondag 30 april)
Willem Baartse

Het was vroeg verzamelen deze keer (kwart voor zeven bij het Ponthuis in
Noord), maar als beginnend vogelaar dacht ik: 'kom op, doorzetten, anders
leer je het nooit'.
Ik spoedde mij door de stille stad en vroeg mij of mijn wakkere medemens
late koninginnenacht-vierders waren of lotgenoten die ook naar de pont
gingen. De Fuut, die in de Keizersgracht dobberde, genoot in ieder geval van
de tot rust gekomen stad.
De pont bracht mij samen met een onbekende vogelaar naar de overkant waar
we de overige deelnemers opwachtten. Behalve de' twee leidinggevenden,
waaronder de voorzitter (die natuurlijk het goede voorbeeld geeft) kwam er
echter niemand meer opdagen.
Terwijl wij de pedalen voor de eerste keer ronddraaiden, begon het te
regenen en een groot deel van de ochtend zou dat bij tijd en wijle het geval
zijn. Het leed werd echter spoedig verzacht door het stevige geluid van de
Nachtegaal die we na lang turen in een boom naast het fietspad wisten te
traceren. Vervolgens via Amsterdam-Noord en enige polderwegen naar Het
Twiske. De Bruine Kiekendief is weer present en er vliegen ook diverse
zwaluwen hoog boven ons, alhoewel het zeker nog geen zomer is (koude
handen).
Onze speciale aandacht gaat uit naar de Roerdomp, maar die laat zich niet
zien (en horen) op deze natte morgen. In de weilanden die we passeren zijn
echter wel de Scholekster, Kievit, Grutto, en Wulp, alsmede diverse eenden
en ganzen actief.
De verder afgelegen rietkragen doen ons luisteren en gissen naar het geluid
van de Snor dan wel Rietzanger. Het blijkt de Snor te zijn, die zich ook
eenmaal laat zien. Verder blijft hij diep weggedoken met deze nattigheid. .
Het Twiske uitkomende gaan we naar de polder bij Landsmeer en zien we
behalve een zwanenechtpaar met jongen tot onze vreugde van nabij een
mooie kemphaan met kraag. Alhoewel mijn thermosfles sneuvelt, wordt het
humeur steeds beter; het klaart op en met het windje in de rug fietsen we
langs het Noordhollands Kanaal weer terug naar Noord.
Ondanks het weer heb ik na afloop toch een voldaan gevoel. Het voelt goed
om zoveel uren in de buitenlucht te zijn en via alles wat fladdert en hipt
contact te maken met de natuur. Hopelijk zijn er de volgende keer meer
mensen die geen problemen hebben met het vroeg uit de veren komen.

