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Broedvogelinventarisatie 2015 in het Overbosch in Voorhout 
 

Door Ineke Laroo en Kees Schilder 

 

Sinds 2012 is de Stichting Vrienden van het Overbosch verantwoordelijk voor  het beheer van het Overbosch in 
Voorhout. Heugelijk nieuws is dat in juli 2015 het Overbosch 'The Green Flag' heeft ontvangen. Dit internationale 
keurmerk wordt uitgereikt aan bijzondere parken en stukken natuur die door vrijwilligers onderhouden worden. 
Voor het derde achtereenvolgende jaar hebben Ineke Laroo, Ineke van Dijk  en Kees Schilder in het voorjaar de 
aanwezige broedvogels geïnventariseerd. We hebben in de periode van 13 maart tot 31 mei acht keer geteld: zeven 
keer in de vroege ochtend en een keer in de avondschemering. 
Het geïnventariseerde gebied is ongeveer 2,5 hectare groot. Het is gelegen in Voorhout in de driehoek tussen De 
Leidse Vaart en de Rijnsburgerweg. Het bos, dat in de 19e eeuw werd aangelegd in de romantische Engelse 
landschapstijl, telt een groot aantal oude bomen, vooral beuken, zomereiken en witte paardenkastanjes. Het bos, dat 
via de vele kronkelende paden overal gemakkelijk toegankelijk is, wordt doorsneden door een vijver. 
De kool- en pimpelmees, de kauw en de merel waren de belangrijkste broedvogels in het Overbosch. Dat was ook in 
voorgaande jaren zo. Het aantal broedende houtduiven groeit gestaag en de roodborst deed het goed dit jaar. De 
stijging van de halsbandparkiet en winterkoning zette niet door: we telden minder broedsels dan in 2014. Helaas heeft 
de buizerd dit jaar niet gebroed. Ook de bosuil, torenvalk, ekster, krakeend en de meerkoet hebben niet gebroed, 
maar zijn tijdens onze wandelingen wel waargenomen in het bos of op de vijver. Nieuwe soorten hebben we niet 
geïdentificeerd. 
We kunnen concluderen dat dit kleine stukje bos een aantrekkelijke broedplek is voor vele holenbroeders. Gelukkig is 
het broedvogelbestand in het Overbosch redelijk stabiel zowel wat betreft het aantal broedsels (74) als het aantal 
soorten broedvogels (22). 
 

Soort  2013 2014 2015 

Nijlgans 1 1 1 

Wilde eend 2 2 2 

Buizerd - 1 - 

Boomvalk 1 - - 

Waterhoen 1 1 1 

Houtduif 2 4 6 

Holenduif 1 1 1 

Turkse tortel - 1 - 

Grote bonte specht 1 1 1 

Groene specht 1 1 1 

Halsbandparkiet 2 4 2 

Winterkoning 6 8 6 

Vink 1 2 2 

Roodborst 5 3 5 

Heggemus - 1 1 

Merel 6 5 6 

Zanglijster 1 1 1 

Zwartkop 1 3 2 

Tjiftjaf 3 4 4 

Koolmees 10 9 10 

Pimpelmees 9 9 8 

Boomkruiper 3 3 2 

Gaai - 1 1 

Kauw 8 8 10 

Zwarte kraai 1 1 1 

Totaal 66 75 74 
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