Fietsexcursie Zoetermeerse parken, 30 augustus 2014
Ledenexcursie Solleveld,
27 september 2014
Van de fietsexcursie door de Zoetermeerse parken van 30 augustus j.l. heeft
niemand meer iets gehoord. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want de excursie heeft
ongeveer 20 minuten geduurd!
Was het bij het vertrek van de verzamelplaats nog droog, nog geen paar minuten
later vielen de eerste druppels al, die helaas al snel in miezer veranderden en ter
hoogte van de Voorweg in een slagregen!
Onmiddellijk werden de regenpakken aangetrokken en besloten we
richting Snowworld te gaan in de hoop dat het tegen die tijd weer droog werd en we
alsnog het park konden doorfietsen.
Die hoop ging niet zozeer in róók op, maar in een voortdurende regenbui, en zo
stonden we bij de ingang samen met de loslopende kippen hoopvol naar de hemel te
staren. Het werd helaas niets, dus dronken we binnen onze koffie maar op en gingen
we allen weer huiswaarts. Drijfnat hing ik mijn kleren te drogen.
Maar vandaag was alles gelukkig anders! Een excursie naar Solleveld, het
afgesloten terrein achter Ockenburg (Kijkduin), waar wij met een vergunning wél
binnen mochten. Een strakblauwe lucht, windstil en heerlijk rustig, op ons eigen
gebabbel na, want we waren met 14 personen, waarvan enkele nieuwe leden.
We liepen over en door bos, heide- en duinlandschap en zagen heel veel gaaien die
met eten/nootjes voorbij vlogen en duidelijk al aan het hamsteren waren voor
de komende winter.
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Gelukkig ook roodborsttapuitjes en moeilijk te zien maar voor kenners onmiskenbaar
een stel baardmannetjes en heel even wat staartmeesjes. Ach, lees de

waarnemingslijst van Johan hier onder maar. Er staan ook vogels op die ik zeker niet
heb gezien, maar aan Johan's oor en oog twijfelt niemand.
Op de terugweg kwamen we langs wat duinmeertjes waar vanuit de verte de
aalscholvers te zien waren in de kale takken waar ook hun slaapplaats is.
Ondertussen spraken we elkaar weer bij en besloten terug in Meerzicht bij Zinn een
ijsje te kopen, waar we het gesprek weer gezellig voortzetten.
De volgende excursie is de Pier van IJmuiden op 25 oktober.
Fanny

Foto Fanny Fekkes
Waarnemingen;
Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Grauwe Gans, Wilde Eend, Krakeend,Kuifeend
Bruine Kiekendief, Havik, Buizerd, Torenvalk, Waterral, Meerkoet, Watersnip,
Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Houtduif, Halsbandparkiet, IJsvogel,
Groene specht, Grote Bonte Specht, Boerenzwaluw, Graspieper,Witte Kwikstaart
Heggenmus, Winterkoning, Roodborst, Roodborsttapuit, Tapuit, Merel, Zanglijster
Koperwiek, Grote Lijster, Tjiftjaf, Goudhaan, Baardman, Staartmees, Pimpelmees
Koolmees, Boomkruiper, Spreeuw, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Keep, Vink
Groenling, Sijs, Putter, Kneu
Johan Idema

