Ledenexcursie, zaterdag 16 april 2011, Landgoed Te Werve, Rijswijk.
Begeleid door gids/vrijwilliger Kees Kort en vogelaar Henk van het Zuid-Hollands Landschap,
wandelden wij op deze prachtige lente ochtend door het eeuwenoude park van het Landgoed.
In 1922 kocht de Shell het Landhuis met de stenen duiventoren, park en vijver (zandwinput) van de
laatste bewoner, de heer Labouchere, directeur van de Porceleyne Fles, die het in 1892 had gekocht.
In 1999 werd het park weer door het Zuid-Hollands Landschap overgenomen en verdwenen al de
sportvelden die de Shell voor zijn leden aangelegd had, op de tennisbaan na. Op de oude sportvelden
werd de natuur vrijwel met rust gelaten, zodat nu op deze plekken spontaan bomen en struiken
kunnen groeien.
Nog voor de wandeling echt begon, werden we op de parkeerplaats gewezen op een slechtvalk die
op de klokkentoren van het stadhuis in Rijswijk overduidelijk te zien was. Vanaf het grasveld voor het
restaurant stelde Els haar telescoop op en was onze eerste vogelsoort van die dag een feit.
De wandeling ging door de bostuin en het loofbos. Gids Kees vertelde dat hij op zijn 15e jaar (nu 84!)
op het Landgoed te werk gesteld werd en daar ook gedurende de oorlogsjaren doorgewerkt heeft.
Na zijn pensionering is hij vrijwilliger/gids geworden en leidt hij over het algemeen liefhebbers van
planten door het park. Zijn specialiteit is stinsenplanten die hij ons vol trots liet zien. Stinsenplanten
zijn planten die oorspronkelijk niet uit Nederland komen, maar vroeger door de VOC en
missionarissen overal vandaan zijn meegenomen (knollen en wortelen) en die uitstekend gedijen op
het park, waaronder bosanemoon, Oosterse sterhyacint, winterakoniet, knikkende vogelmelk en
dasloof, die allen in het voorjaar voor een korte tijd boven de grond komen. Kom je in het najaar, dan
staat het bos vol paddenstoelen. Natuurlijk werd onze aandacht ook geregeld afgeleid door de
vogelgeluiden in het bos en stond de gids steeds op ons te wachten totdat we weer “bij de les”
waren.
We werden tot stilte gemaand en slopen naar een plek waarvandaan we met wat moeite een klein
deel van een bosuil in een van de vele boomholtes konden zien zitten. Els in extase natuurlijk en we
hopen we dat de digiscoopfoto gelukt is!

Afgezien van vele vogelnestkastjes hingen er ook overal vleermuiskasten.
Als ik het goed onthouden heb stonden er langs de waterkant Amerikaanse grondaronskelken en
hoge Amerikaanse cypressen.

Onze koffiestop was bij de Orangerie, wat nu als kantoortje wordt gebruikt voor de vrijwilligers. Aan
de picknicktafel, met uitkijk op de bloeiende magnoliabomen, de aangelegde boomgaard erachter,
de muur vol blauwe regen en de stenen duiventoren (uit de 15e eeuw), aten wij tevreden onze
boterhammen en rustten wat uit totdat het excursieteam nog een laatste wandeling voor ogen had.
Deze voerde rond de vijver, die ontstaan is als zandwinput in 1910 voor de wijk Laakkwartier. De
Rijswijkse zwemvereniging heeft er nu nog een klein openluchtzwembad.
We namen afscheid van gids Kees maar vogelaar Henk liep nog even met ons mee en met hem zagen
we verschillende meeuwen, futen, meerkoeten en 2 schildpadden op een boomstam in het water.
Het aantal vogelsoorten, toch weer 36, is onderaan dit verslag te lezen, bijgehouden door Corrie.
Wij eindigden weer bij het restaurant waar we even neerstreken, voordat sommige leden weer op
weg gingen naar kinderboerderij de Weidemolen, waar in de middag door wethouder Speel een
informatiebord werd onthuld en de nieuwe folder “Vogelvriendelijk Oosterheem”werd uitgedeeld.
Marcel van der Tol sprak daar namens Vogelbescherming Nederland en Winfried nam het voortouw
om de eerste route uit de folder te bewandelen door de wijk, waarbij werd stilgestaan bij de
verschillende nestgelegenheden voor gierzwaluwen die aan en in muren zijn gemetseld.
Fanny Fekkes.

Waarnemingen:

Blauwe reiger, boomklever, boomkruiper, bosuil, Canadese gans, ekster, fazant, fitis, fuut,
gaai, groene specht, grote bonte specht, halsbandparkiet, heggenmus, holenduif, houtduif,
kauw, kleine mantelmeeuw, koolmees, kraai, kuifeend, meerkoet, merel, nijlgans,
pimpelmees, roodborst, scholekster, slechtvalk, staartmees, tjiftjaf, waterhoentje, wilde eend,
winterkoninkje, zanglijster, zwartkop.
Totaal 36 soorten
Corrie Kaptein.

