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INVENTARISATIE VAN HET LANDGOED "OFFEM" 1974 

 

Evenals voorgaande jaren werd ook dit jaar "Offem" geïnventariseerd, waarbij  

niet alleen de fauna maar ook de flora de aandacht kreeg. 

Dat beide uniek zijn voor Noordwijk en omgeving blijkt wel uit de hieronder 

beschreven resultaten. 

De fauna  

De volgende vogels hebben er gebroed: 

 1974 1973  1974 1973 

Blauwe reiger   1   1 Kauw 15-20  12 

Wilde eend   6   7 Ekster   2   2 

Meerkoet   1   1 Vlaamse gaai   3   2 

Waterhoen   4   2 Koolmees  10   4 

Boomvalk   1   1 Pimpelmees   5   5 

Torenvalk   1?   - Staartmees   1   1 

Bosuil   -   1 Glanskop   2   1 

Houtduif 25-30   ? Winterkoning  15  12 

Turkse tortel   6   7 Roodborst  12   8 

Tortelduif   8   2 Merel  20  15 

Koekoek   1   1 Zanglijster   8   6 

Groene specht   1   1 Zwartkop   5   4 

Grote bonte specht   1   1 Tuinfluiter   8   2 

Boerenzwaluw   3   1 Spotvogel   1   1 

Zwarte kraai   2   2 Fitis  10   6 

Tjiftjaf   5   5 Boomkruiper   2   1 

Vink   1   1 Grauwe vliegenvanger   2   - 

Groenling   2   4 Spreeuw  20  15 

Heggemus   7   4 IJsvogel   1?   - 

Huismus   ?   ? Fazant   2   - 

Ringmus   5   ?    

 

De Blauwe reiger en de Meerkoet blijken vorig jaar toch op "Offem" gebroed te 

hebben, hoewel dit vorig jaar bij het verslag niet vermeld is. 

Hoewel er in het voorjaar soms 11 Blauwe reigers te zien waren, bleef het ook  

dit jaar tot 1 paar beperkt, dat drie jongen grootbracht. 

De Torenvalk werd gedurende het gehele broedseizoen bij een nestkast gezien.  

Van broeden kon echter niets geconstateerd worden. 

De Bosuil heeft dit jaar niet gebroed. Het broedpaar verbleef gedurende de  

winter regelmatig op de hooizolder boven een paardestal. Om de muizen hier  

te bestrijden was gif gestrooid met als resultaat dat behalve de muizen ook  

een Bosuil aan vergiftiging bezweek. Het andere exemplaar werd later nog regel- 

matig gezien. 

Verschillende soorten kleine zangertjes (Fitis, Tuinfluiter, Roodborst) zijn 

nogal in aantal toegenomen. Dit zal vooral te danken zijn aan de uitdunning  

van het bos dat dit jaar is uitgevoerd. 

Van de Grauwe vliegenvanger werden in juli 2 paar met pas uitgevlogen jongen 

gezien. Vorig jaar lieten ze geheel verstek gaan. 

De IJsvogels werden gedurende het gehele broedseizoen waargenomen; de eerste 

waarneming was op 31 maart. Op 18 mei werd bij toeval een nestgang in een  

steile kant van een nog geen één meter brede greppel gevonden. De vogels  

werden tot eind juli in de buurt van dit nest gezien, steeds echter maar  

2 exemplaren. Eenmaal werd een vogel met voer in de bek gezien. Bij latere 

controle van net nest (augustus) werd behalve veel visgraten, ook een ei 

gevonden. Begin december waren er drie IJsvogels op "Offem" gezien. Er is dus 

tenminste sprake van een broedpoging en het is zeker niet uitgesloten dat  

deze toch succesvol is geweest. De vogels waren zeer schuw en voordat ze 

gezien werden lieten ze hun kenmerkende hoge alarmroep horen. 

Hoewel de Boomvalk steeds als broedvogel van "Offem" vermeld wordt, broedt  

hij in werkelijkheid in de directe omgeving. 
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De waarde van het landgoed is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de 

omgeving die nog vrij ongerept is. De weilanden rond "Offem" bijvoorbeeld vormen  

een onmisbaar foerageergebied voor verschillende lijstersoorten en waterhoentjes. 

Buiten de broedvogels werden de volgende soorten nog waargenomen: 

Wintertaling  Goudhaantje 

Slobeend   Bonte vliegenvanger 

Oeverloper   Koperwiek 

Kievit   Kramsvogel 

Scholekster   Gierzwaluw 

Buizerd   Keep 

Wespendief   Sijs 

Sperwer   Putter 

Boomklever   Kneu 

Houtsnip 

 

De flora  

"Offem" vormt een belangrijke schakel in de reeks van landgoederen die aan de 

binnenduinrand gelegen zijn. Over het algemeen is het gebied vrij vochtig, wat 

zijn weerslag vindt in de vegetatie. Behalve inheemse houtige gewassen, komen er 

vrij veel "exoten" voor. Vooral oudere exemplaren zijn fraai ontwikkeld  

b.v. Taxus, Tulpenboom, Ginkgo en Moerascypres. 

Er werden 117 soorten hogere kruidachtige gewassen gevonden. De inventarisatie  

is echter niet volledig, vooral wat de grassen betreft. 

In het voorjaar zijn vooral de z.g. stinse-planten opvallend. Enkele hiervan 

zijn: 

Bosanemoon   - Anemone nemorosa 

Bieslook   - Allium schoenoprasum 

Daslook   - Allium ursinum 

Sneeuwklokje  - Galanthus nivalis 

Knikkende vogelmelk - Ornithogalum nutans 

Gewone vogelmelk  - Ornithogalum umbellatum 

Boshyacinth   - Scilla non-scripta 

Oosterse sterhyacinth - Scilla siberica 

Daslook, Gewone vogelmelk en Knikkende vogelmelk zijn sinds kort officieel 

beschermde planten. Vooral Daslook komt nog talrijk voor veelal in gezelschap  

van Groot hoefblad. 

Behalve deze stinse-planten zijn de volgende soorten kenmerkend voor "Offem": 

Voorjaarshelmbloem - Corydalis solida 

Rankende helmbloem - Corydalis claviculata 

Lelietje van dalen - Convallaria majalis 

Vingerhoedskruid  - Digitalis purpurea 

Robertskruid  - Geranium robertianum 

Penningkruid  - Lysimachia nummularia 

Stekelvaren   - Polystichum spinulosum 

Groot hoefblad  - Petasites hybridus 

Stijve klaverzuring - Oxalis stricta 

Grootbloemmuur  - Stellaria holostea 

Tijmbladereprijs  - Veronica serpyfolia 

Klimopereprijs  - Veronica hederifolia 

Engelwortel   - Angelica sylvestris 

Bosandoorn   - Stachys sylvatica 

Reuze zwenkgras  - Festuca gigantea 

Het is de bedoeling dat in het a.s. seizoen de vegetatie uitgebreider zal worden 

onderzocht, waarbij dan de nadruk op de structuur zal komen te liggen en zo 

mogelijk een vegetatiekartering zal worden gemaakt. 

Hopelijk zal deze inventarisatie ook al bij kunnen dragen tot een positieve 

beslissing omtrent de toekomst van het landgoed "Offem". 

 

Dick Hoek 

 

 

 

 

 

 




