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Broedvogels van het Vogelbos Eindenhout
Telling 2019 vergeleken met telling 2000

In 2000 zijn voor het eerst de broedvogels in het Vogelbos geïnventariseerd volgens 

de BMP-methode van SOVON. In 2019 werd deze telling herhaald.

De koepel in het Voorbos met op de achtergrond 
het Vogelbos. Foto: Marcel Slaterus

Het Vogelbos
Het Vogelbos (zie foto) is het enige stuk-
je bos in de gemeente Haarlem met een 
natuurbestemming. Het maakt tegen-
woordig deel uit van de Haarlemmer-

hout. Leidend voor het beheer is het 
Integraal Beheerplan Haarlemmerhout 
2012-2021 en de later toegevoegde  
notitie ‘Nadere uitwerking beheer  
Vogelbos Eindenhout’. In deze notitie is 
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ook een programma opgenomen van ge-
wenst onderzoek naar natuurwaarden 
in het Vogelbos. Met deze inventarisatie 
wordt invulling gegeven aan het ge-
wenste onderzoek naar broedvogels uit 
dit programma. Doel van het onderzoek 
is inzicht te krijgen in de aantallen en 
soorten broedvogels en in de daarin  
opgetreden veranderingen ten opzichte 
van 2000. Daarnaast is het gewenst in-
zicht te krijgen in mogelijke verschillen 
in broedvogels tussen de actief beheer-
de gedeelten van dit natuurreservaatje, 
waar gesnoeid en gemaaid wordt, en 
delen die men laat verwilderen en waar 

een dichte en permanente begroeiing is 
ontstaan. In dit verslag wordt alleen de 
eerste onderzoeksvraag beantwoord.

Beschrijving van het gebied
Eindenhout is een achtiende eeuwse 
buitenplaats die ligt aan de zuidwest-
hoek van de Haarlemmerhout. Het 
‘Huis Eindenhout’ is bij veel Haarlem-
mers bekend door de twee stenen 
sfinxen die prominent aan de voorzijde 
prijken. Het wordt ook het ‘Huis met de 
Beelden’ genoemd. De buitenplaats is 
ingericht volgens de principes van de 
Vroege Landschapsstijl. Er zijn lange 
rechte lanen en sloten, slingerende  
paden, zichtlijnen en een afwisseling 
van dichte struwelen en open veldjes. 
In het midden van de buitenplaats ligt 
een vijver.
Het huis en een deel van de tuin zijn in 
particulier bezit maar de rest van de  
tegenwoordig nog ongeveer 4,5 hectare 
grote buitenplaats is sinds 1962 van de 
gemeente Haarlem (Oneindig Noord- 
Holland, 2019). Dit gebied wordt opge-
deeld in twee stukken: het Voorbos en 
het Vogelbos (zie afbeelding 1). Het 
Voorbos, waar een koepel met eveneens 
twee sfinxen staan, is vrij toegankelijk. 
Het Vogelbos omvat het voormalige 
hakhoutbos van de voormalige buiten-
plaats en is afgesloten voor publiek. De 
Leidsevaart en smallere vaarten maken 
het gebiedje moeilijk bereikbaar. De 
enige manier om erop te komen is via 
een balk over de vaart langs de sport-
velden, of met een bootje.
Het Vogelbos is omringd door een  
dichte rand van bomen en struiken  
zoals wilg, populier, Gewone Esdoorn, 
Zwarte Els, Paardenkastanje, Spaanse 
Aak, kornoelje, eik, lijsterbes, mei-
doorn, Gewone Vlier en Hulst. De moe-
rasvegetatie langs het water bestaat uit 
soorten als Riet, lisdodde, Gele Lis,  
Harig Wilgenroosje, Moerasspirea en 
Moerasandoorn. Het middengedeelte is 



4 Fitis | 56 | 1 | 2020

meer open en overwegend begroeid met 
essen. Op veel plekken zijn dichte bos-
schages ontstaan van lijsterbes, Haag-
beuk, Kardinaalsmuts en Klimop. Ook 
zijn er stukken met varens, gras en  
Pitrus. Langs de vijver staan op ver-
schillende plekken bosjes van bamboe 
en rododendron en in de vijver groeit 
waterlelie en Gele Plomp. Veel paden 
zijn vaak moeilijk begaanbaar vanwege 
de drassige bodem en hoog opschieten-
de braam, berenklauw, brandnetel en 
kleefkruid. Langs en op de paden die 
regelmatiger gemaaid worden, groeit 
Hondsdraf, Heksenkruid, Knikkend 
Nagelkruid, Groot Springzaad, Gele  
Dovenetel, Dagkoekoeksbloem, Scher-
pe Boterbloem en Robertskruid.

De onderzoeksmethode en de bezoeken
Als methode voor het vaststellen van 
broedgevallen is gekozen voor het 

Broedvogel Monitoring Project (BMP). 
Dit is een algemeen gebruikte methode 
waarbij territoriumindicerende waarne-
mingen zoals zang, balts en nestbouw 
worden geteld. Op basis daarvan kan 
een uitspraak worden gedaan over de 
aanwezige vogelsoorten en het aantal 
territoria. Het aantal territoria is een 
maat voor het aantal broedvogels, hoe-
wel mogelijk niet iedere territoriale  
vogel een nest heeft. Met deze methode 
wordt ook niet het broedsucces onder-
zocht. Dat voor deze methode wordt  
gekozen, heeft te maken met dat het  
relatief eenvoudig uitvoerbaar is en  
weinig verstoring oplevert. Het opspo-
ren van ieder nest is praktisch niet uit-
voerbaar.
In 2000 heeft Pim de Nobel voor het 
eerst een inventarisatie in het Vogelbos 
gedaan. In 2019 werd de inventarisatie 
herhaald door ondergetekende.

AfbeelDing 1: Vogelbos en Voorbos.
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In 2000 zijn in de periode maart tot juli 
acht bezoeken afgelegd. Er waren twee 
bezoeken rond zonsopkomst, vier in de 
ochtend, één overdag en één ’s avonds. 
Gemiddeld werd 52 minuten gedaan 
over een telling. In 2019 zijn in de peri-
ode maart tot augustus tien bezoeken 
afgelegd. Er waren zeven bezoeken rond 
zonsopkomst, één bezoek overdag en 
twee avondbezoeken. Gemiddeld werd 
76 minuten geteld.

De broedvogels in 2000 en in 2019
In 2019 zijn, in tegenstelling tot 2000, 
van Holenduif, Ekster, Zwarte Kraai, 
Glanskop, Staartmees, Boomklever en 
Spreeuw geen territoria vastgesteld (zie 
afbeelding 2).
In beide jaren werden territoria vastge-
steld van Wilde Eend, Heggenmus, 
Roodborst, Winterkoning, Merel, Water-
hoen, Houtduif, Meerkoet, Koolmees, 
Grote Bonte Specht, Gaai, Vink, Zwart-
kop, Boomkruiper, Zanglijster, Pimpel-
mees, Koolmees en Tjiftjaf. Van soorten 
zoals Wilde Eend, Heggenmus, Rood-
borst, Waterhoen en Houtduif is het 

aantal in 2019 vastgestelde territoria de 
helft (of minder dan de helft) van wat in 
2000 is geteld.
Soorten waarvan de aantallen territoria 
gelijk zijn gebleven zijn Grote Bonte 
Specht, Gaai en Vink. In deze gevallen 
gaat het slechts om één vogel/paar met 
een territorium.
Een toename in aantallen territoria zijn 
zichtbaar bij Zwartkop, Boomkruiper, 
Zanglijster, Pimpelmees en Tjiftjaf.
Nieuw voor het Vogelbos zijn Nijlgans, 
Fuut, Buizerd, Tuinfluiter en Groen-
ling.
In 2000 werd van vierentwintig soorten 
een territorium vastgesteld en in 2019 
van tweeëntwintig soorten. Het totale 
aantal territoria was in het jaar 2000 
honderdtwee en in 2019 zevenentach-
tig.

Conclusies met betrekking tot 
de verschillen tussen 2000 en 2019
Er zijn verschillen tussen de broed-
vogelstand in 2000 en 2019 in het  
Vogelbos. Deze verschillen kunnen te 
maken hebben met veranderingen in 

AfbeelDing 2: De aantallen territoria in 2000 en 2019.
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het gebied, de directe omgeving, veran-
deringen in het lokaal voorkomen van 
een soort, of toeval. De aard van dit on-
derzoek is zo dat er over de oorzaak van 
veel van de geconstateerde verschillen 
niet veel ‘spectaculairs’ geconcludeerd 
kan worden.
Holenduif en Glanskop zijn niet waar-
genomen tijdens de inventarisatie in 
2019. De Holenduif is een vogel die 
overwegend broedt in open, agrarisch 
gebied, maar ook langs lanen in bos-
rijke gebieden wordt de duif als broed-
vogel aangetroffen. In de jaren ’80 en 
’90 van de vorige eeuw broedde een 
kleine populatie van deze vogels in  
de Haarlemmerhout (Geelhoed et al., 
1998). Na een lange periode van afwe-
zigheid is in 2016 en 2017 weer een 
baltsende Holenduif in de Haarlemmer-
hout waargenomen (Waarneming.nl). 
Hoewel de aantallen broedende Holen-
duiven in de afgelopen twee decennia in 
Nederland zijn toegenomen, blijft hij 
een ongewone verschijning in stedelijk 
gebied (Sovon Vogelonderzoek Neder-
land, 2018). De verwachting was laag 
deze soort in 2019 weer als broedvogel 
aan te treffen. Het ontbreken van de 
Glanskop is opvallender, want deze  
vogel komt in de directe omgeving rede-
lijk algemeen voor en zal ook zeker in 
het Vogelbos kunnen worden aange-
troffen. Ekster, Zwarte Kraai, Staart-
mees, Boomklever en Spreeuw zijn in 
2019 wel waargenomen en zijn dus niet 
verdwenen uit het Vogelbos. Maar op 
grond van de waarnemingen kon van 
deze soorten geen territorium worden 
vastgesteld.
Bij veel van de soorten die in 2019 wel 
territoria in het Vogelbos hadden, maar 
waarvan de aantallen lager liggen dan 
in 2000, moet worden opgemerkt dat 
het gaat om kleine aantallen. Een afna-
me van 4 naar 2 territoria lijkt mogelijk 
te suggereren dat er met een afname 
van 50% ‘iets’ aan de hand moet zijn. 

Uiteraard is dit geen juiste conclusie. 
Bij deze lage aantallen spelen allerlei 
toevallige zaken een grote rol. Bij de 
soorten waarbij een toename is gecon-
stateerd, is dit ook het geval; het betreft 
kleine aantallen en toenamen van 
slechts één of enkele territoria.
Bij een aantal soorten roept de afname, 
vanwege grotere aantallen, wel vragen 
op. Dit geldt bijvoorbeeld voor Merel 
(mogelijk door het Usutu virus?), Rood-
borst en Wilde Eend.
Bij de vogels die nieuw zijn voor het  
Vogelbos gaat het steeds om een enkele 
vogel of een paartje. Het aantal Groen-
lingen is sinds 2000 in Nederland ver-
dubbeld (Sovon Vogelonderzoek Neder-
land, 2018). Het is niet vreemd dat deze 
soort in 2019 ook in het Vogelbos als 
broedvogel is aangetroffen. In 2018 
werden de Haarlemse vogelaars blij ver-
rast met een broedend buizerdpaar in 
het Vogelbos. In het voorjaar van 2019 
heeft een paartje Buizerds steevast ge-
slapen in het vogelbos, maar tijdens het 
broedseizoen leken zij weer verdwenen 
uit het Vogelbos. Nestbezoek of -bouw 
is niet waargenomen. In juli, tijdens het 
laatste inventarisatierondje, bevonden 
zich wel twee vliegvlugge, bedelende 
jongen in het Voorbos. De waarnemin-
gen waren voldoende om de aanwezig-
heid van een territorium te conclude-
ren, maar of de vogels hun nest ook 
gebouwd hebben in het Vogelbos valt 
sterk te betwijfelen. Voor de Nijlgans 
geldt een soortgelijke situatie. Een 
paartje werd vaak slapend en foerage-
rend aangetroffen in het gebied, maar 
een nest of jongen werden niet gezien.
Het verschil in aantal soorten dat in 
2000 en in 2019 een territorium had 
(een afname van 24 naar 22 soorten) is 
niet opvallend, gezien de vaak lage aan-
tallen territoria per soort. Het grotere 
verschil in totaal aantal territoria, een 
afname van 24%, is wel iets dat vraag-
tekens oproept. Toevalligheden kunnen 
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ook hierbij weer een rol spelen, maar 
mogelijk is ook dat verschillen in  
beheer en vegetatie, uitvoering van de 
inventarisatiemethode, of lokale en  
landelijke trends in de vogelstand een 
rol hebben gespeeld.

Tijdens het broedseizoen van dit jaar 
zal het Vogelbos opnieuw geïnventari-
seerd worden. We hopen weer op de 
aanwezigheid van de Buizerd en wel-
licht, nu in de winter van 2020 een  
ijsvogelwand is aangelegd bij de vijver, 
ook een ijsvogelpaartje.

■ Marcel Slaterus

Met dank aan Chris Brunner en  
Maria Elisa Hobbelink voor het zorgvul-
dig doornemen van eerdere versies van 
deze tekst en het leveren van nuttige 
feedback en aanvullende informatie.
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