Publieksexcursie Prielenbos, 14 mei 2011.

De buienrader gaf zaterdagochtend een paar overdrijvende wolken met regendruppels aan
die om 10 uur voorbij zouden zijn. Op weg naar de parkeerplaats van het restaurant AA-zicht
heb ik echter alleen maar zon gezien en een stevige wind gevoeld.

Er waren drie Zoetermeerders naar de publieksexcursie gekomen. Zij waren al meerdere
keren mee geweest en zo trokken we met een groep van dertien "man" op pad. Els vertelde,
met wat extra input van Winfried, over het ontstaan van het Prielenbos.

We startten aan de buitenrand, langs de Zoetermeerse Plas en al vlug werd door deskundige
oren de blauwborst gehoord. Die heb ik helaas nog nooit gezien en dit keer werd het 'm
helaas ook niet, want ondanks dat we een poosje stil bleven staan en hij toch vlakbij goed te
horen was, ontnamen de vol in het blad staande bomen het zicht op de mooie zangvogel.
In de tussentijd waren in de plas o.a. knobbelzwanen, futen, krakeenden en meerkoeten te
zien.
We betraden het grote veld waar het groen flink hoog stond en waar we met wat
moeite twee orchideeën hebben kunnen ontdekken. Door het klaphek heen liepen we
richting vogelhut. Het was een kakafonie van mooie vogelgezangen in het bos en door de

vele brandnetelplanten fladderden er koolwitje, atalanta, bont zandoogje en landkaartje om
ons heen. Ondanks dat er vele moerasplekken droog waren gevallen stonden er toch veel
prachtige gele lissen in het zonlicht te bewonderen.
De getrainde vogelaars hoorden zwartkop, tuinfluiter en braamsluiper. Bob wist ons wat van
de varens en planten te vertellen die langs het houtsnipperpad stonden.
Bij de vogelhut probeerden we stil genoeg te zijn om de ijsvogel te zien maar we moesten
het doen met moeder meerkoet met haar jongen, een dodaars die onderdook en niet meer
te zien was en we zagen een nest met beschadigde eieren van een wilde eend, dat verlaten
was. Simon had de eend vorige week nog zien zitten.

We stonden wat te praten toen plotsklaps een roofvogel op geringe hoogte overvloog.
Winfried riep "Visarend!!!" en we renden meteen naar een plek waar meer van de lucht te
zien was, maar helaas. Els zei dat Kees dan toch gelijk had gehad toen hij de vogel een vorige
keer ook dacht gezien te hebben. Je hoopt op nog een vlucht over het bos, maar dat was te
veel gevraagd.
Wel ontdekte Els, die een rietzanger door haar kijker bekeek, een muisje dat langs de
rietstengels klom. Winfried hield het op een dwerg- of bosmuis. Vlak erbij vlogen prachtige
blauwe variabele waterjuffers rond (als we de kennis van Winfried toch niet hadden!).
Doordat het pad bij de vogelhut niet verder loopt, liepen we terug en wandelden naar de
andere uitgang. Daniël, onze jongste op de excursie, ontdekte een groene specht en ik was
de gelukkige die ook nog even zijn kop heeft gezien voordat hij achter de bomen verdween.
Net toen Els zich afvroeg waarom we nog geen sperwer gezien hadden, liet hij zich in een
flits zien en stonden we daarna nog een poos stil bij een open plek, in de hoop dat er meer
roofvogels langs zouden komen.
In het opschrijfboekje van Corrie zijn toch weer 40 soorten genoteerd.
Bij de parkeerplaats ging men uiteen; enkelen bleven nog even om een kopje koffie te
drinken op het terras van AA-zicht.
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