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Een beeldverslag van de zeer vroege voorjaarswandeling op Buitenplaats 
Elswout te Overveen op 24-02-2017, geleid door Ria Simon

Op vrijdag 24-02-2017 is het prachtig weer na de westerstorm van de dag ervoor. Ria Simon zei al 
dat het maar afwachten is of het weer eind februari geschikt is voor een zeer vroege voorjaars-
wandeling. Uiteindelijk zijn er vijf wandelaars. Vier daarvan hebben eerst koffie gedronken op 
station Overveen. We vroegen ons af of er omgewaaide bomen zouden zijn op Elswout of 
loshangende takken. Dat viel reuze mee. Deze buitenplaats staat ook bekend als Landgoed Elswout 
en is tegenwoordig van Staatsbosbeheer. De toegang is nu vrij.

Het poortgebouw van Elswout.

Zodra we door de poort zijn zien we de eerste bolgewasjes. Vooral Krokussen, maar ook 
Sneeuwklokjes. Er staat zelfs een dubbele, maar daarvan zien we er op deze plek maar één.

Dubbel sneeuwklokje
(Galanthus nivalis 'Flore Pleno').



We gaan richting Oranjerie. Dan kom je langs de Hertenbaan, die uitzicht biedt op het landhuis. Op 
dat veld lopen Damherten en er staat een dode Rode beuk. Ook in dit stadium is hij nog markant.

De Rode beuk uit 1834 heeft zijn beste tijd gehad.

We hadden gelezen dat dronken jongeren vrij recent de theekoepel hadden vernield. Een deel van de 
schade was inmiddels al hersteld, maar de deur ontbreekt nog. Er staat nu een hekje voor.

De vernielde theekoepel, ook wel het Zocher-prieel.



We hebben geluk. Door de zon staan de Winterakonieten flink open en is er veel geel. We zien dan 
ook twee gele linten langs de laan met de meer dan 230 jaar oude Lindes.

De lindelaan met rechts de Oranjerie.

Winterakoniet. Met rood blad als ze net uit de grond komen.

Ook de Bijen genieten van de bloemen.



Tijdens de wandeling bekijken we niet alleen de nu reeds bloeiende stinzenplanten, zoals  
Boerenkrokus, Sneeuwklokje, Sterhyacint en Winterakoniet. Hanny kijkt regelmatig door de 
verrekijker wat er boven ons hoofd vliegt. We zien ook paddenstoelen. Bijvoorbeeld het 
Fluweelpootje, een echte winterpaddenstoel.

Fluweelpootjes aan de voet van een dikke boom.

Een wat versere groep Fluweelpootjes aan
dezelfde boom, maar dan wat hogerop.



Fraaie Beuk.

Krokussen aan de zijkant van het huis.

Het blad van Haarlems klokkenspel is al te zien.
Ria weet dat die plant hier voorkomt.



Roodborstje op Rhododendron.

Het is warm genoeg om op de grond te lunchen bij de Glazen Koepel.

Tijdens de lunch zicht op bijzondere schapen en de zijkant van het huis.



Gewoon sneeuwklokje (Galanthus nivalis). Bloemen van opzij en van onderen.

De bijzondere moshellingen bij de Kleine Vijver.

Tussen de vele soorten mos zit Gewone franjezwam.



Kerklaan met zicht op de Grote of St. Bavokerk te Haarlem.

Kopie van het Halalibeeld van de Franse beeldhouwer Alfred Jacquemart, gemaakt in 1888. Het 
stond eerst op Duinlust, maar is later overgebracht naar Elswout.
Het beeld stelt een hondenknecht voor en twee labradors. Met de hand aan zijn oor luistert hij of hij 
de jachthoorns kan horen die tijdens de drijfjacht aangeven dat een hert tot staan is gebracht.
Dit wordt ook wel halali genoemd.

Op de kluit van deze omgevallen boom groeien de Sneeuwklokjes gewoon door.



Het blad van Daslook is ook al aanwezig. Het voorjaar komt er echt aan!

In de aankondiging van deze zeer vroege voorjaarswandeling stond: “Hopelijk zien we 
sneeuwklokjes en winterakonieten in bloei”.
Die hebben we zeker gezien. Het was een aangename wandeling en een mooi begin van het seizoen.

Voor mensen die meer willen weten over Elswout is het boek van Huub Schous, met gratis 
wandelroute en plattegrond, aan te bevelen.

Voorkant boek van Huub Schous.
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