Excursie Solleveld
Wat boften we op zaterdag 22 oktober met het weer. Een strak blauwe
hemel, weinig wind, wat frisjes in de vroege ochtend en volop zon en dat
in medio oktober.
Solleveld is een natuurmonument wat ligt tussen Kijkduin en Monster.
Het natuurmonument bestaat uit zes gebieden, waarvan Solleveld (valt
onder Dunea) en het Hyacintenbos (valt onder het Zuid-Hollands
Landschap) deel uitmaken. Het ligt achter Ockenburg. Het
Hyacintenbos is tegenwoordig vrij te betreden maar voor Solleveld is
een pas-partout nodig, die aangevraagd kan worden bij
Dunea/Zuid-Hollands Landschap. Zorg dan wel je legitimatiebewijs bij
je te steken, want er wordt frekwent gecontroleerd en de pas-partout
is niet genoeg.
We waren met 16 vogelaars en via het Ockenburgpark en het mooie
Hyacintenbos kwamen we bij het onverbiddelijke klaphek wat toegang
gaf tot Solleveld. Het terrein is heel gevarieerd: heide, grasvlakten,
veel eikenbomen, dennen, plassen, lage duinen en de wandeling wordt
geleid via paaltjes, want het grootste deel van het gebied is afgesloten
met hekken, afrasteringen en bordjes.
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Er was genoeg te zien: verschillende soorten paddenstoelen, schapen
stonden onder de bomen, gaaien die druk heen en weer vlogen en
Armand die al vlug een klapekster zag die zich koesterde in de zon.
Degenen die doorgelopen waren werden teruggeroepen en kregen we
ook meteen een buizerd met veel wit aan de voorkant te zien. En dat
alles al aan het begin van de lange wandeling. We kriskrasten langs de
aangegeven route, zagen wolken met spreeuwen of andere vogels boven
de zeestrook voorbijkomen. Met de koffiepauze zaten we in de zon
tegen een dijk met uitkijk over een plas met futen en kuifeenden aan de
ene kant en veel struiken en bomen aan de andere kant en hoorden en
zagen we een groene specht ver weg in een boom.
Het landschap veranderde en liepen we over een enorme groene vlakte
met wat glooiingen en afgezien van o.a. de sperwers werd ook een

torenvalk ontdekt die bovenop een struik was neergestreken. Dit gebied
grenst aan de duinen en zagen we de telpost "de bloedberg" die goed
bezet was.
Vlak voordat we weer een hek passeerden werden we begroet door
Noorse fjordenpaarden die blijkbaar gewend zijn om getracteerd te
worden, want zonder enige schroom stapten ze op ons af. Zelf had ik
wel enige schroom en liep er met een boog omheen. Vlak na het hek
stopten we voor een volgende pauze en zagen een heggemus en een
mooie kardinaalsmuts (is een struik).
Nu hadden we het grootste deel gelopen en via een bruggetje kwam we
bij dennenbomen waar we staartmezen, goudhaantjes en zowaar
kuifmezen zagen! Het vogelscherm vond ik tegenvallen; wel een mooi
zicht over de rimpelloze plas maar het was wat ongemakkelijk kijken
naar de aalscholvers en eksters die in kale takken vlak boven het water
zaten. Langzamerhand kwamen we weer op het punt uit waar we
begonnen waren en via het klaphek stonden we weer in het
Hyacintenbos en het Ockenburgpark. Bij de auto's namen we afscheid
van elkaar en reed ik mee naar Zoetermeer waar enkelen meteen
richting ijswinkel liepen!! We waren het er allemaal over eens dat het
een prachtig gebied is en als de wandeling langer had geduurd, hadden
we niet geklaagd!
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waarnemingen:
Aalschover, blauwe kiekendief, blauwe reiger, buizerd, ekster, fazant,
fuut, gaai, graspieper, grote mantelmeeuw, goudhaantje, grote bonte
specht, groene specht, heggemus, halsbantparkiet ,holenduif,houtduif,

klapekster,koolmees, kuifmees, kokmeeuw, koperwiek,kraakeend, kauw,
kramsvogel, kuifeend, meerkoet, merel, pimpelmees, roodborst,
ruigpootbuizerd, staartmees, spreeuw, sperwer, torenvalk,turkse
tortel, veldleeuwerik, vink, wilde eend, wulp, winterkoning, zanglijster,
zilvermeeuw, zwarte kraai.

