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Verslag van de excursie naar de Dammerkade en het Berse Pad

Paula van Zanen en Jaap van der Hulst

Zoals het bekijken van het groepje Sijs—jes, dat we tegenkwamen, toen we nog

maar net aan het wandelen geslagen over de met rijp bedekte Dammerkade. Het was

leuk dat de Sijsjes in een troepje opereerden zodat het verschil tussen de, in

het zonlicht, helgeel uitziende mannetjes en de bescheidener vrouwtjes goed kon

worden opgemerkt. Want we zagen ze bovendien van heel dichtbij. Iets soortgelyks
óverkwam ons een eindje verderop met een groep Putters, die net als de Sijsjes
bereid werden gevonden geruime tijd voor ons te poseren in een boom. Het gros

van de overige soorten die we vanaf de Dammerkade gadesloegen, had meer haast.

Onder leiding van Fred van Klaveren en Willy Leurs werden de kijkers soms tot

het uiterste op de proef gesteld door Kramsvogels, Aalscholvers, Smienten,

Kievitten, Grauwe ganzen en Goudplevieren (voor bijna niemand te zien, omdat

deze Goudplevieren wel érg hoog, érg snel, en tussen ons en de zon in vlogen).
Van deze en nog wat andere vogels zagenwe soms uitsluitend de onderkant. Maar

aan het einde van de Dammerkade gekomen konden de nekspieren, stijf geworden
door het voortdurend omhoog kijken, even worden ontspannen: op een boomtak zat

een Buizerd. Later zagen we er nog enkele in de lucht. We liepen terug langs
het Bergse Pad. De opvallendste vondsten die hier werden gedaan waren Goudhaantjes,
Staartmezen en Krakeenden, die we heel goed konden zien. Even leek het erop

of onze zintuigen ons bedrogen: maar het bleek inderdaad die overvliegende
Kleine zwaan die dat blaffende geluid voortbracht. Nog even later hoorden we

heuse honden blaffen, ten teken dat een syberische maar zeldzaam mooie wandeling

van een uurtje of drie, aan z'n einde kwam.

Snakkend naar adem arriveerden wij om drie over half negen precies bij het

afgesproken punt in Ankeveen. Wij waren te fiets, terwijl de overige vogellief-

hebbers, met riante auto's aangevoerd, al stonden te popelen om te vertrekken.

Het was ook zó koud. Eén van hen had ons in de verte zien aankomen, en met

behulp van de verrekijker geprobeerd onze identiteit vast te stellen. Of dat

gelukt is weten we niet, maar er werd nog even gewacht, voor de verrekijkers
konden worden aangewend voor een geëigender gebruik.


