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Broedvogelinventarisatie 2016 in het Overbosch, Voorhout

Door Ineke Laroo & Kees Schilder

Voor het vierde achtereenvolgende jaar hebben Ineke Laroo, Ineke van Dijk en Kees 
Schilder in het voorjaar de aanwezige broedvogels in het Overbosch in Voorhout 
geïnventariseerd. 

Het Overbosch is een geïsoleerd landgoedbos van ongeveer 2,5 hectare, dat  in de 19e 
eeuw is aangelegd in de Romantische Engelse landschapsstijl. Het is gelegen in een 
driehoek tussen De drukke Leidse Vaart en de Rijnsburgerweg. Het bos telt een groot aantal 
oude bomen, vooral beuken, zomereiken en witte paardenkastanjes, en wordt doorsneden 
door slingerende paden en een langgerekte vijver. Veel wandelaars lopen een rondje door 
het bos en laten er hun hond uit.
In de tweede helft van februari heeft de Provincie Zuid-Holland een aantal bomen gekapt in 
de noordwestelijke hoek van het bos, nabij de Nagelbrug. Dit stukje van het Overbosch 
moest wijken om de huidige Nagelbrug over de Haarlemmertrekvaart te vervangen door een 
turbo – rotonde met een onderdoorgang voor het fietspad. We waren natuurlijk zeer 
benieuwd wat de gevolgen zouden zijn van de geluidsoverlast en het verlies van de bomen 
voor de broedvogels.

Net als in de voorgaande jaren waren de Koolmees, Pimpelmees, Kauw, Winterkoning en 
Merel de belangrijkste broedvogels. De Mezen en Kauwen profiteren van de vele 
boomholten en nestkasjes, terwijl de Winterkoningen en Merels baat hebben bij de goed 
ontwikkelde, en vaak ondoordringbare onderbegroeiing in het bos. De Vink deed het ook 
goed dit jaar. De stijging in voorgaande jaren van het aantal broedende Houtduiven zette niet
door, maar we telden wel een tweede broedsel van de Holenduif. In de vijver broedden een 
paartje Wilde eend en een paartje Waterhoen. De echte trekvogels – de Tjiftjaf en Zwartkop -
hadden evenveel broedsels als vorig jaar. Ook de Boomkruiper trok zich niets aan van de 
werkzaamheden aan de Nagelbrug.
Helaas hebben we, na tien jaar aanwezigheid, de heldere, luide ‘lach’ van de Groene specht 
niet meer gehoord, maar de roffel van de Grote bonte Specht klonk gelukkig wel tussen de 
oude bomen. De Buizerd hebben we dit jaar wel weer gezien en gehoord boven het bos. 
Wellicht broedt deze roofvogel in een van de koebosjes in de nabijgelegen Polder 
Hoogeweg. Net als voorgaande jaren hebben we de Bosuil waargenomen bij de avondlijke 
telling, maar ook dit jaar kwam het niet tot broeden. Wellicht komt dat door de aanwezigheid 
van de Kauwenkolonie, die concurreert om de nestkasten. Nieuwe soorten hebben we niet 
waargenomen. De Zwarte kraai hebben we wel gehoord, maar we hebben geen nest kunnen
waarnemen.
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We kunnen concluderen dat het broedvogelbestand in het Overbosch dit voorjaar een 
redelijk aantrekkelijke broedplek is gebleven voor vele vogels, ondanks de geluidsoverlast en
bomenkap dit jaar. Het aantal broedsels is zelfs iets toegenomen. Misschien zijn een aantal 
broedende Vinken en Winterkoningen in de bomen langs de Rijnsburgerweg verjaagd naar 
het bos. Wel is het aantal broedende soorten wat is afgenomen. De Houtduif lijkt te hebben 
geleden van de kap van een aantal hoge bomen. Heel jammer is dat de Groene Specht na 
vele jaren als broedvogel lijkt te zijn verdwenen. Misschien dat we volgend jaar meer 
effecten van de werkzaamheden zullen waarnemen.

Soort 2013 2014 2015 2016
Nijlgans 1 1 1 1
Wilde eend 2 2 2 1
Buizerd - 1 - -
Boomvalk 1 - - -
Waterhoen 1 1 1 1
Houtduif 2 4 6 4
Holenduif 1 1 1 2
Turkse tortel - 1 - -
Grote bonte specht 1 1 1 1
Groene specht 1 1 1 -
Halsbandparkiet 2 4 2 3
Winterkoning 6 8 6 8
Vink 1 2 2 4
Roodborst 5 3 5 5
Heggemus - 1 1 -
Merel 6 5 6 6
Zanglijster 1 1 1 1
Zwartkop 1 3 2 2
Tjiftjaf 3 4 4 4
Koolmees 10 9 10 11
Pimpelmees 9 9 8 9
Boomkruiper 3 3 2 3
Gaai - 1 1 1
Kauw 8 8 10 9
Zwarte kraai 1 1 1 -
Aantal broedparen 66 75 74 76
Aantal soorten 21 24 22 19

Er is in de periode van 5 maart – 21 mei negen keer geteld: acht keer in de vroege ochtend 
en een keer in de avondschemering. Het was een redelijk warm voorjaar, waardoor de 
natuur enkele weken voorliep op het langjarig gemiddelde.

Datum Tijdstip Temperatuur Weersomstandigheden
5 mrt 7.00–8.15 -3 ºC windstil, bewolkt en zon

13 mrt 7.00–8.15 1 ºC windstil, helder
24 mrt 6.00–7.15 7 ºC windstil. Vochtig en mistig
3 apr 7.00–8.15 12 ºC windstil, bewolkt en wat regen

12 apr 20.30-22.00 12 ºC weinig wind, bewolkt, dreigende lucht
24 apr 6.00-7.00 4 ºC weinig wind, licht bewolkt
4 mei 6.00-7.00 5 ºC windstil. Helder

13 mei 6.00-7.15 13 ºC weinig wind, helder
21 mei 6.00-7.30 12 ºC weinig wind, licht bewolkt
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