Excursies naar 11 Sta·rrevaart11 te Leidschen
dam en het landgoed 11 0tfe mll
Kees Verweij
Bij het verschijnen van dit nummer van De Strand

een excursie te verzorgen.

Zoals ook in vorige jaren biedt dit landgoed een be

loper zijn de excursies van dit voorjaar alweer ach

hoorlijk afwisseling aan zowel diverse soorten

aardig zou zijn de ervaringen van deze excursies

daar vertegenwoordigd , zoals bijv. Roodborst,

ter de rug. Niettemin dacht ik, dat het toch wel

hier nog even voor u samen te vatten.
Zondagmorgen 20 april jl. vertrokken wij met een

zangvogels als planten. Een groot aantal vogels is

Zwartkop, Grote Bonte Specht, Groene Specht,

Grauwe Vliegenvanger, Boomkruiper, Boomklever

helaas wat klein gezelschap naar de nieuwe vogel

enz. enz. Opvallend is het behoorlijk grote aantal

voltooiing van de reerelatieplas " De Vlietlanden",

tijd hoog in de bomen broedt.

ook de laatste leuke plekjes voor de vogels. Om

aantal zogenaamde stinzenplanten, planten, die

kijkhut "De S tarrevaart" te Leidschendam. Bij de

even ten zuiden van Leiden, verdwenen helaas

dit verlies te compenseren werd een groot weiland

ten zuiden van de Vlietlanden gedeeltelijk uitge

baggerd en onder water gezet. Aan de rand van

nesten van de Blauwe Reiger, die hier al geruime
Het landgoed kenmerkt zich verder door een groot

hier geruime tijd geleden zijn ingebracht, maar

zich zonder noemenswaardige zorg zich goed heb

ben weten te handhaven. Zo zijn het Sneeuwklok

dit nieuwe natuurterrein werd een paar jaar gele
den een prachtige kijkhut neergezet, vanwaar men

je in grote getale en ook het Lenteklokje hier

bied.

Daslook, de Prachtframboos, het Haarlems Klok-

een prachtig uitzicht heeft op dit nieuwe natuurge
Eigenlijk is het een stukje " Oostvaardersplassen"

vertegenwoordigd. Verder ziet men er de Bosane

moon met zowel enkele als gevulde bloemen, de

in het klein.

Tot de bijna vaste bezoekers behoren enkele Lepe
laars, die men van betrekkelijk korte afstand goed
kan waarnemen. Vlak voor onze hut zwom een

paartje Geoorde Futen. Deze futen hebben al en
kele jaren hier met succes gebroed .
Opvallend was verder het grote aantal verschil

lende soorten eenden, zoals Slobeenden, Smien

ten, Krakeenden, Kuifeenden, Tafeleendetl , Win
tertalingen, Bergeenden enz. Aan steltlopers is

hier ook geen gebrek, want langs het water en in
de lucht hoort men Tureluurs, Grutto's, Kieviten,

Groenpootruiters, Scholeksters, Oeverlopers, Klei

ne Plevieren èn Bontbekplevieren. Afhankelij k van

Boomkruiper

het tijdstip, waarop men dit gebied bezoekt, kan dit

aanta1 nog groter zijn. Wat verder in het voorjaar

...

,;· -

kan men er bijvoorbeeld Kleine Zilverreigers zien.

Op een paar buizen in het water zaten tal van Aal

scholvers. Boven hen vloog een paartje Bruine Kie
kendieven, die gezien hun gedrag duidelijk aan

stalten maakten om daar te gaan broeden. In de

verte waren ook nog enkele Kluten te zien. Bij het
teruglopen naar de auto vloog nog een Watersnip
op.

kenspel en de Wilde Blauwe Hyacint, die zich hier

over grote oppervlakten uitstrekt. Op enkele plaat
sen is ook het knikkend Vogelmel k te vinden.

Nog steeds komen jaarlijks in groot aantal de

Dit is nog maar een greep van het grote aantal vo

narcissen op, die hier tijdens de expositie " Flora

kijkhut kan dit bewijzen.

museum!

gels, dat men daar kan zien. Het "logboek" in de
Kortom: een leuke vogelbestemming, waarvoor

men niet ver behoeft te reizen.

De tweede excursie betrof een bezoek aan het

landgoed "Offem", even ten oosten van Noordwijk
Binnen, op zaterdagavond 1 0 mei jl. Gestart werd

met ongeveer 30 deelnemers bij de hoofdingang

Park" in 1932 geplant zijn. Een waar bloembollen

Tot slot vallen de imposante en soms ook zeldza
me bomen en struiken op. Een aparte ontdekking

was een groepje Pronkridderzwammen. Deze for
se mooie witte ridderzwam verschijnt in tegen

stelling tot de meeste andere paddestoelen, reeds
vroeg in het voorjaar.

Na ongeveer twee uur, bijna tegen het einde van

aan de Nieuwe Offemweg.

de excursie, begon het helaas fors te regenen.

maar de Gravin van Limburg Stirum geeft ons een

bedoeling was. Niettemin hadden alle deelnemers

Normaal is dit landgoed voor het publiek gesloten,

maal per jaar vergunning om onder onze leiding

Daardoor verliep het einde wat haastiger dan de

weer volop in dit prachtige landgoed genoten.
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