
220

’Vredenoord’

Paul Korstanje Oppervlakte: circa 2 hectare

Aan de hand van observaties van de beheer-

der de heer P. Korstanje blijkt dat dit reser-

vaat in 1985 de volgende 29 broedsoorten

huisvestte: Blauwe Reiger (15) Wilde Eend,

Boomvalk, Fazant, Waterhoen, Torenvalk,

Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel, Grote

Bonte Specht, Winterkoning, Heggemus,

Tuinfluiter, Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf, Rood-

borst, Merel, Zanglijster, Pimpelmees, Kool-

mees, Boomkruiper, Groenling, Putter, Huis-

mus, Spreeuw, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai.

Vredenoord heeft een niet gecompliceerde

historie. Het is van oorsprong een onvoldoen-

de beschermd en donker bos, waar dus de

onderbegroeiingerg schraal blijft. In de loop

van de vijftien jaren zijn er enkele keren kap-

werkzaamheden uitgevoerd, waardoor meer

licht werd verkregen voor de ondergroei. Des-

ondanks bestaat de indruk, dat vooral het es-

doornbestand nog verder zou moeten worden

teruggebracht. Nestkasten en houtstapels

hebben uiteraard een gunstig effect op de

broedvogelpopulatie. In het beheer wordt

thans in zekere zin pas op de plaats gemaakt
in afwachting van een nieuw beheersplan,

dat wordt opgesteld door de plantsoenen-

dienst van de gemeente Rijswijk.

Op basis van de waargenomen broedgeval-

len mag zeker worden gesteld dat Vreden-

oord een toekomst heeft als vogelreservaat.
Dit zal echter wel verdere voorzieningen ei-

sen ten aanzien van de begroeiing en de rust.

Dat de zangvogelpopulatie lijdt onder de aan-

wezigheid van veel Kauwen, Kraaien en Blau-

we Reigers is daarbij een gegeven.

P. Korstanje, Piet Paaltjensstraat 7, 2522 VE ’s-Gravenhage.

Mooi ruig gebied voor vogels.
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In 1971 werd het Rijswijkse ’Vredenoord’, gelegen langs de Vliet, aangeworven als vogelreser-

vaat. Het is een gebiedje van ±2 hectare met een dichte begroeiing van hoge bomen en het

heeft een duidelijke relatie met het aangrenzende weidegebied.

Verder heeft het ook als Haagbos een functie: Kauwen, Houtduiven, Holenduiven brengen er

de nacht door. ’s Winters zitten er zeer regelmatig een of twee Buizerden. Hoewel dit park niet

geheel is afgesloten, ondervindt het als regel niet te veel overlast van bezoekers. Dit neemt

niet weg dat een enkele keer het vandalisme hoogtij viert.

De Holenduif werd als broedvogel op ’Vredenoord' vast

gesteld.
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