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Verrassend Landgoed Offem 
 

Franciska Faber 
 
Wie langs de Offemweg fietst of wandelt heeft bij 
de ingang van Landgoed Offem vast wel eens 
nieuwsgierig door de tralies van het grote hek naar 
binnen gekeken. In het voorjaar vang je een glimp 
op van statige bomen met daaronder een paars 
tapijt van wilde hyacinthen. Beschaduwde paden. 
Vogelgezang. Het nodigt uit om verder te kijken, 
maar verder dan het hek kom je normaal gesproken 
niet. De huidige graaf van Limburg Stirum – 
eigenaar van landgoed Offem – is zeer gesteld op 
zijn privacy. Maar met dank aan Hein Verkade 
gaat eens per jaar voor leden van de VNVN het 
hek open. Hein heeft jarenlang geïnventariseerd op 
het landgoed en is er ‘kind aan huis’. 
 
Vreemde eend 
De ca. 25 nieuwsgierigen die op dinsdagavond 29 
april met Hein Verkade en Rien Sluijs op stap 
gaan, hebben geluk. De buien zijn weggetrokken, 
de zon komt door en de wind gaat liggen. Het 
levert prachtige plaatjes op van spiegelende vijvers 
en metershoge rododendrons. We blijven al snel 
staan bij een Amerikaanse esdoorn. “Een landgoed 
als dit vraagt veel onderhoud. Deze boom wordt 
binnenkort waarschijnlijk gekapt,” legt Hein uit. 
“Amerikaanse esdoorns maken geen deel  uit van 
onze natuur en dat merk je. Er leven minder 
insecten bij als bijv. rond eiken. Als je ze hun gang 
laat gaan overwoekeren ze binnen 10 of 20 jaar 
alle inheemse bomen. Het is echt een vreemde 
eend in de bijt.” 
 
 

Paradox 
Onderhoud kost geld. Toen de oude gravin 
overleed en haar zoon het landgoed overnam, 
verkocht hij een stukje van het landgoed. Daarop 
zijn nu villa’s gebouwd. Met de opbrengst werden 
de stallen verbouwd tot woonhuizen, sloten 
schoongemaakt en doorkijkjes hersteld. Het is nu 
weer een echt landgoed. Paradoxaal genoeg gaat 
dat een beetje ten koste van de natuur. Rien Sluijs: 
“Veel van de onderbegroeiing is weggehaald en 
juist daar kwamen veel vogels op af. Maar 
gelukkig is er nog genoeg bijzonders te zien.”  
 
Bosuil 
Verdere verrassingen zijn bijvoorbeeld de 
stinzenplanten bijvoorbeeld, zoals Daslook, 
anemonen en Wilde hyacinthen. Of de 
reigerkolonie in de dennenbomen – de jonge 
vogels zijn behoorlijk luidruchtig. Ook de  tjiftjaf, 
het winterkoninkje en de nachtegaal laten zich 
horen. Dat geldt ook voor een paartje buizerds, dat 
al enkele jaren op het landgoed broedt. Ineke en 
Marco spotten eerst één en dan een tweede 
Bosuil.Het valt nog niet mee om hem in de 
verrekijker te krijgen. ”Best kans dat de jonge 
Bosuiltjes hier dichtbij in de bomen zitten,” vertelt 
Hein, “Bosuilen broeden al heel vroeg.” 
 
Alleen leden 
Wie ook een keer Landgoed Offem wil bezoeken, 
moet waarschijnlijk wachten tot volgend voorjaar. 
Let op: omdat slechts een beperkt aantal mensen 
mee kan met de excursie, zijn de Offem-excursies 
alleen voor leden.  
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