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Inleiding 

In 2016 en 2017 heeft er een broedvogelkartering plaatsgevonden in opdracht van 

Staatsbosbeheer in het Haagse Bos. In 2016 is het deel ten zuidwesten van de Laan van Nieuw 

Oost-Indië geïnventariseerd (deelgebied c, kaart 1) door Casper Zuyderduyn, boswachter ecologie 

bij Staatsbosbeheer. In 2017 is het deel ten noordoosten van de Laan van Nieuw Oost-Indië 

geïnventariseerd (deelgebieden a en b, kaart 1)  door Wim Kooij van de Haagse Vogelbescherming.   

 

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de aanwezigheid en verspreiding van 

broedvogels in het terrein en de ontwikkeling daarvan door de jaren heen. 

 

De foto’s in dit rapport zijn van Frederik Hoogerhoud, Wim Kooij, Mark Kras, Jenny van Leeuwen, 

Boudewijn Schreiner en Casper Zuyderduyn 

 

 
Kaart 1 
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Beknopte Gebiedsbeschrijving 

Het Haagse Bos  is ongeveer 84 ha groot en maakt deel uit van de Gemeente Den Haag. Sinds 1899 

is het gebied in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Het Haagse Bos ligt op een strandwal, 

die deels vergraven is. Het huidige Haagse Bos is een restant van een bos dat, gelegen aan de voet 

van de duinen, zich in de vroege Middeleeuwen uitstrekte van 's-Gravenzande tot de 

Haarlemmerhout. Voor een deel bestaat het bos uit oud bos, waarvan een groot deel tijdens de 

tweede wereldoorlog verloren is gegaan. De aanwezigheid van een aantal waterpartijen met 

daarbij behorende zichtassen geeft een deel van het bos een parkachtig karakter en het wordt 

beheerd als bospark. 

 

  
Afbeelding: In het Haagse Bos is veel stinsenflora aanwezig. 

Op deze foto Bosanemoon, in het gebied één van de 

algemenere soorten.  

Afbeelding: De Grote Bosvijver in het noordelijk gedeelte 

van het Haagse Bos 

Methode  

De broedvogelkartering heeft plaatsgevonden volgens de methode Broedvogel Monitoring project 

(BMP) ontwikkeld door SOVON (Van Kleunen et. al. 2017).  In tabel 1 staan de bezoekdata 

weergegeven. 

 
Tabel 1 Bezoekdata 

2016 2017 

Datum Tijd Datum  Tijd 

22 maart 7:10 - 8:53 22 maart 6:00 - 9:00 

30 maart 6:46 - 8:47 4 april 6:40 - 9:15 

11 april 6:44 - 8:37 18 april 5:55 - 9:00 

19 april 6:17 - 8:25 6 mei 5:30 – 8:40 

10 mei 5:47 - 8:06 15 mei 5:00 – 7:55 

16 mei 20:18 - 23:13 28 mei 5:00 – 8:00 

27 mei 6:11 - 8:18 5 juni 4:45 – 7:30 

15 juni 5:38 -7:26 18 juni 20:30 – 22:45 

- - 30 juni 5:00 – 8:00 
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Eerdere inventarisaties 

Haagse Vogelbescherming,  

In de periode 1988 tot 1993 is het noordelijk deel van het Haagse Bos geïnventariseerd door Wim 

Kooij en Frederik Hoogerhoud van de Haagse Vogelbescherming. In de jaren sedertdien vonden 

meer globale inventarisaties plaats. In 2011 is bovendien een integrale inventarisatie verricht van 

broedende watervogels (Haagse Vogelbescherming, 1987 – 2016). In de soortbeschrijvingen wordt 

kort ingegaan op de resultaten uit eerdere broedvogelkarteringen.  

SOVON, 2002 

In 2002 heeft SOVON Nederland een broedvogelkartering uitgevoerd in opdracht van 

Staatsbosbeheer (van Kleunen, 2002). Het onderzoek richtte zich destijds ook op de Koekamp en 

het Malieveld en was extensiever dan in 2016 en 2017. In totaal werden in dit onderzoek vijf 

inventarisatierondes gedaan en zijn meer algemene soorten uit het onderzoek weggelaten. In 

vergelijking met 2002 zijn Sperwer, Groene specht en Nachtegaal in 2016/2017 als broedvogel 

verdwenen. Omdat een goede vergelijking niet mogelijk is vanwege het ontbreken van  

algemenere soorten en door een andere gebiedsbegrenzing, wordt dit onderzoek in dit rapport 

verder niet besproken. 

Resultaten 

Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal broedvogelterritoria in 2016/2017. In totaal zijn er 496 

territoria vastgesteld, verdeeld over 40 soorten, waarvan de Grauwe vliegenvanger staat vermeld 

op de Rode lijst (van Kleunen et al., 2017). In de soortbeschrijvingen zijn de stippenkaarten met de 

ligging van de broedvogelterritoria vermeld. 

In de tabel 3 staan de resultaten van 1992 en 1993 weergegeven. Voor wat betreft het totaal wijst 

de vergelijking uit dat het aantal territoria met 19 % is afgenomen.  

  
Tabel 2 Aantal territoria in 2016 en 2017  

Soortnaam Aantal 

territoria 

westelijk 

deel C in 

2016 

(40,4 ha.) 

Aantal 

territoria 

oostelijk 

deel in 2017 

(43,4 ha.) 

Deel A 

(20,2 ha.) 

Deel B 

(23,2 ha) 

Knobbelzwaan - 1 - 1 

Grote Canadese gans - 1 - 1 

Nijlgans - 2 - 2 

Wilde eend 1 8 2 6 

Buizerd - 1 1 - 

Fuut - 3 - 3 

Waterhoen 2 7 2 5 

Meerkoet 9 11 3 8 

Houtsnip - 1 1 - 

Holenduif 1 2 2 - 

Houtduif 6 10 6 4 

Turkse tortel - 1 - 1 

Halsbandparkiet 3 13 10 3 

IJsvogel - 1 - 1 

Bosuil 1 - - - 
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Kleine bonte specht - 1 1 - 

Grote bonte specht 5 6 4 2 

Ekster - 3 1 2 

Gaai 2 3 2 1 

Kauw - 7 7 - 

Zwarte kraai 6 2 1 1 

Pimpelmees 19 20 12 8 

Koolmees 18 30 17 13 

Glanskop 1 3 2 1 

Staartmees 2 2 1 1 

Fitis - 2 2 - 

Tjiftjaf 10 10 7 3 

Tuinfluiter - 3 - 3 

Zwartkop 15 11 6 5 

Boomklever 9 3 3 - 

Boomkruiper 12 9 7 2 

Winterkoning 34 30 22 8 

Merel 29 27 14 13 

Zanglijster 4 12 7 5 

Grauwe vliegenvanger - 1 1 - 

Bonte vliegenvanger - 1 1 - 

Roodborst 16 25 18 7 

Heggenmus - 6 4 2 

Vink  3 8 6 2 

Appelvink - 1 - 1 

Totaal aantal 

territoria 

208 288   

 

 
Tabel 3 Aantal territoria in 1992 en 1993  

Soortnaam Aantal 

territoria 

westelijk 

deel C in  

1993 

(40,4 ha.) 

Aantal 

territoria 

oostelijk 

deel in  

1992 

 (43,4 ha.) 

Deel A 

(20,2 ha.) 

Deel B 

(23,2 ha) 

Knobbelzwaan - - - - 

Grote Canadese gans - - - - 

Nijlgans - - - - 

Wilde eend 3 11 5 6 

Buizerd - - - - 

Fuut - 10 1 9 

Waterhoen 3 5 1 4 

Meerkoet 9 8 1 7 

Fazant  2 2  

Scholekster    1 

Houtsnip - - - - 

Holenduif  2 2 - 

Houtduif 25 33 21 12 

Turkse tortel - - - - 

Halsbandparkiet -    
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IJsvogel - - - - 

Bosuil 1 1 1 - 

Kleine bonte specht - - - - 

Grote bonte specht 3 4 2 2 

Ekster 5 11 3 8 

Gaai 2 2 1 1 

Kauw 5 9 9 - 

Zwarte kraai 3 5 2 3 

Pimpelmees 22 22 14 8 

Koolmees 36 31 17 14 

Glanskop 1 2 2 - 

Nachtegaal  1 1  

Kleine karekiet  3  3 

Braamsluiper 1 -   

Fitis - - - - 

Tjiftjaf 7 11 6 5 

Tuinfluiter 5 2 1 1 

Zwartkop 9 12 6 6 

Boomklever 7 7 7 - 

Boomkruiper 2 6 4 2 

Winterkoning 33 36 18 18 

Merel 37 37 16 21 

Zanglijster 12 13 6 7 

Grauwe vliegenvanger 1 3 2 1 

Bonte vliegenvanger - - - - 

Roodborst 27 28 16 12 

Heggenmus 6 7 4 3 

Spreeuw 6 6 5 1 

Vink  1 8 1 - 

Appelvink - - - - 

Totaal aantal 

territoria 

272 338   
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Soortbeschrijvingen 

Fuut 

Na vestiging eind jaren’70 namen de aantallen aanvankelijk sterk toe. Van vijf paar in 1988 tot tien 

paar in 1992. Daarna zette zich een geleidelijke neerwaartse tendens in. Het jaar 2011 leverde vier 

paar op en in de jaren 2016/2017 bleef de teller staan op drie. De territoria beperken zich tot de 

Grote Bosvijver. 

 

  
 

Knobbelzwaan 

Wilde Knobbelzwanen zijn  in Nederland zeldzaam, een deel van de bij ons voorkomende 

exemplaren stammen af  van voorouders die ooit werden gehouden voor hun donsveren. 

Tot ver in de jaren ’90 was de Knobbelzwaan in het Haagse Bos slechts een incidentele broedvogel. 

Tegenwoordig jaarlijks één of twee paar. Het nest in 2017 bevond zich in de Kleine Bosvijver. 
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Nijlgans 

Ontsnapte exemplaren van deze exoot uit waterwildcollecties zijn eind jaren ’60 van de twintigste 

eeuw in onze regio gaan broeden. Het duurde tot 1991 tot ook vestiging in het Haagse Bos 

plaatsvond. Pas weer enkele jaren daarna kon hij tot de vaste broedvogels worden gerekend, altijd 

in kleine aantallen. In 2011 werden drie broedgevallen vastgesteld, in 2017 twee, uitsluitend bij de 

Grote Bosvijver. 

 

  
 

 

 

Canadese gans 

Evenals het geval is bij Nijlgans, gaat het om ontsnapte exoten uit de waterwildcollecties van 

buitenplaatsen. De eerste vestiging vond plaats in de eenentwintigste eeuw, daarbij gaat het 

telkens om maximaal drie paar (twee in 2011, in recordjaar 2012 betrof het drie paar en één in 

2017). Buiten het broedseizoen zijn soms aanzienlijke aantallen aanwezig in het gebied. In 2012 

waren er uitschieters tot 105 exemplaren. 
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Wilde eend/soepeend 

In het Haagse Bos vinden we nu voornamelijk de soepeend, een mengvorm van tamme en wilde 

eenden. Daadwerkelijk broedende wilde eenden  worden steeds minder vastgesteld. Mogelijk 

heeft dit te maken met te weinig aanbod van beschutte oevers. Bij de laatste integrale telling van 

watervogels in 2011 werden 17 territoriale paartjes geteld. Inmiddels is dit  teruggelopen tot  

negen. De territoria bevinden zich hoofdzakelijk bij de Grote Bosvijver. 

 

  
 

Waterhoen 

Het Waterhoen had een moeilijke tijd rond de eeuwwisseling, toen het aantal broedparen 

gemakkelijk op de vingers van één hand te tellen was. Gaandeweg gaat het aantal weer wat 

vooruit, zeven paar in 2011 en negen in 2016/2017. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met die van 

de integrale tellingen rond 1990. Het Waterhoen is algemener in de winter, vaak grazend op gras 

langs de wateren, met een maximum van tenminste 53 op 21 december 2017. 
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Meerkoet 

Het totaal aantal broedgevallen bevindt zich al decennia lang tussen de 10 en 20 paar. Het jaar 

2011 zat met 11 paar duidelijk aan de onderkant. De laatste jaren liggen de aantallen weer tegen 

de 20. In de winter algemener. Op 21 december 2017 bevonden zich op de Grote Bosvijver 

bijvoorbeeld 168 exemplaren. 

 

  

 

 

Houtsnip 

De grote verrassing in 2017 was een  territorium van een Houtsnip. Tweemaal werd in de vroege 

ochtend een vliegend exemplaar vastgesteld dat zijn territorium afbakende. Als je in de 

schemering een wat nerveuzig  ‘tssrrr  tssrrr’ hoort kun je slechts vertwijfeld om je heen kijken. 

Het geluid heeft zich dan al weer een eind verplaatst. Het is een duivels lastig te inventariseren 

soort. Ze hebben immers baltsvluchten over gebieden van vele tientallen hectaren. De kans dat er 

daadwerkelijk een broedgeval in het hondenrijke Haagse Bos heeft plaatsgevonden is niet zo 

groot. Het naburige en besloten landgoed Duindigt leent zich daarvoor aanzienlijk beter,  en dat 

geldt ook voor het groen rondom het paleis Huis ten Bosch. Dat zou niet de eerste keer zijn. In de 

jaren ‘88 – ‘92 was er één broedgeval in het jonge bos naast Chateau Bleu. In 2012 waren er 

duidelijke aanwijzingen dat daar opnieuw een broedgeval heeft plaatsgevonden.  
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IJsvogel 

De wederom zachte winter van 2016/2017 zal hebben meegespeeld bij het in 2017 met zekerheid 

kunnen vaststellen van een broedgeval van de IJsvogel. Er werden als levend bewijs meerdere 

malen jongen gezien vlakbij de Grote Bosvijver. Mogelijk was er zelfs een tweede territorium in het 

– in 2017 niet getelde- deelgebied c. In eerdere jaren een onregelmatig broedvogel. Geslaagde 

broedgevallen zijn bekend uit 1975 en 1978. Daarna werden lange tijd alleen tijdelijke verblijvende 

exemplaren gezien, vooral in het winterhalfjaar. In de 21ste eeuw is tot dusver in minimaal 4 en 

maximaal 9 jaren gebroed. 

 

  

 

 

Buizerd 

Sinds 1999 een vrijwel jaarlijkse broedvogel met één of twee paar. Ze verdedigen hun nest met 

verve. Incidenteel is aan hardlopers en fietsers nog wel eens schrik aangejaagd. In de winter iets 

algemener, zo werden op 18 december 2017 totaal zeven verblijvende Buizerds waargenomen.  
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Holenduif 

Het aantal broedgevallen is in 2016/2017 ongeveer vergelijkbaar met de aantallen  rond 1990. In de 

tussentijd zijn ze wat hoger geweest, hoewel de broedvogelkartering van 2002 slechts één 

territorium opleverde. Het ouder worden van de bossen is gunstig voor een uitgesproken 

holenbroeder als de Holenduif.  
 

  
 
 

Houtduif 

Met de daling van 58 territoria in 1992/1993 tot 16 in 2016/2017 is de Houtduif één van de soorten 

die het sterkst achteruit is gegaan in het Haagse Bos. De landelijke trend in Nederland voor 

bosgebieden is negatief, terwijl de soort in stedelijke gebieden juist sterk toeneemt (bron 

Sovon.nl).  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13 

Turkse tortel 

Deze nieuwkomer, die tot de jaren ’50 in het geheel niet voorkwam in Nederland, heeft een 

voorkeur voor meer plantsoenachtige gedeelten, die slechts beperkt aanwezig zijn in het Haagse 

Bos.  Het meest in de buurt komt de strook langs de Bezuidenhoutse weg in het oostelijk deel. 

Daar wordt in sommige jaren gebroed, zo ook in 2017. 

 

  

 

 

Bosuil 

In 2016 één territorium in de hoek bij de  oversteek naar de Neuhuyskade. Tijdens de reguliere 

inventarisatieronden in 2017 zijn er geen uilen aangetroffen, maar er zijn harde aanwijzingen voor 

broedgevallen, in beide delen van het bos. In het vroege voorjaar van 2017 zijn ze ’s avonds 

meerdere keren gehoord. Op 19 april werd vlakbij Huis ten Bosch een ouder met twee jongen 

gezien. In 2017 werden bovendien in het toen niet getelde deelgebied meerdere waarnemingen 

gedaan. 
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Grote bonte specht 

Het aantal broedparen voor het gehele terrein bevindt zich al jaren tussen de 10 en 15. De groei 

zette naar dit niveau door aan het einde van de jaren ’90, toen in 1998 alleen al voor deelgebied a 

en b acht paar werden geteld. Tellingen zijn in  het begin van de lente niet altijd eenvoudig. Zowel 

mannetjes als vrouwtjes wijzen dan graag op hun aanwezigheid met de kenmerkende roffel tegen 

een resonerende dode tak. De kans op dubbeltellingen ligt dan op de loer. Daarentegen is het 

tellen van bewoonde nestholtes weer eenvoudig vanwege de relatieve luidruchtigheid van de 

jongen. 

 

  

 

 

Kleine bonte specht 

In 2017 werd één territorium vastgesteld, maar concrete aanwijzingen voor een daadwerkelijk 

broedgeval ontbreken. Nooit algemeen, maar vrijwel jaarlijks worden rondtrekkende exemplaren 

waargenomen, veelal in het februari, maart. 
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Halsbandparkiet 
Na eerste vestiging in 1998 (één paar) bleven de aantallen eerst nog klein (1999 en 2000 beide 
jaren twee paar en ook in 2002 drie paar). Daarna steeg het aantal broedgevallen, via 11 in 2004, 
explosief. Het voorlopig record dateert van 2011 met 24 getelde nestholten. Het jaar 
daaropvolgend waren het er 22. Sindsdien is er sprake van een lichte terugval. De laatste jaren 
stabiliseert het aantal broedgevallen zich tussen de 15 en 20. 
 

  

 

 
Heggenmus 
De Heggenmus is vooral vroeg in het seizoen zingend te horen. Verder gedragen ze zich 
onopvallend. Het is meer een struweelbroeder en houdt doorgaans niet van ondergroei onder 
opgaand bos. De soort is in het Haagse Bos daarom maar weinig algemeen. Opvallend is dat de 
territoria zich uitsluitend in de deelgebieden a en b en vooral aan de rand van het gebied 
bevinden. Het aantal territoria is sinds de jaren ’90 ongeveer gehalveerd. 
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Winterkoning 
De Winterkoning is de meest algemene broedvogel van het Haagse Bos. De aantallen kunnen 
jaarlijks  behoorlijk fluctueren onder invloed van strenge winters. Het totaal aantal territoria komt 
nu iets hoger uit dan in 92/93 (toen 55 tegen nu 64). Destijds vonden de tellingen eveneens plaats 
na twee zachte winters. 
 

  

 
 
Roodborst 
De soort die ook regelmatig zingend te horen is in de wintermaanden bij de lantaarns langs de 
Leidse Straatweg kende een forse terugval. Totaal 69 paar werden geteld in 92/93 en slechts 41 
paar in de laatste telperiode. De Roodborst is een standvogel, maar gaat in de winter vaak 
zwerven en de Nederlandse broedvogels worden dan aangevuld met vogels uit Scandinavië.  
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Zanglijster 
In de aanloop naar het broedseizoen 2016 werd al voor de Kerst enthousiast gezongen door een 
mannetje bij de brug naar de Prins Clauslaan. Overigens is de soort wel juist in dat deel van het 
bos achteruit gegaan, van 12 in 1993 naar slechts 4 in 2016. Voor de deelgebieden a en b is het 
beeld stabiel. 
 

  
 
 
 
Merel 
De Merel is na de Winterkoning de meest algemene broedvogel maar is in aantal flink achteruit 
gegaan. De hoeveelheid territoria is een kwart minder ten opzichte van 25 jaar geleden. Van 74 in 
1992/1993 naar 56 de afgelopen jaren. Er is geen aanwijzing dat dit verband zou hebben met het 
Usutu-virus. De achteruitgang heeft vermoedelijk geleidelijk plaatsgevonden. Harde uitspraken 
daarover zijn niet mogelijk want van de tussenliggende jaren zijn in het geheel geen kwantitatieve 
gegevens beschikbaar.  
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Tuinfluiter 
Deze onopvallende struweelbroeder moet in het Haagse Bos enigszins zoeken naar het voor hem 
passende biotoop. In totaal 3 paartjes meenden dat in 2017 niettemin te hebben gevonden. Dat is 
overigens wel hoog in vergelijking tot voorgaande jaren, waarin de soort vaak ontbreekt. 
 

  
 
Zwartkop 
Het totale aantal territoria was lange tijd stabiel en lijkt recent licht toegenomen. Van 21 in 
1992/1993 via 20 in 2002 tot 26 nu.  Dat blijft achter bij de landelijke trend waarin sprake is van een 
verdubbeling in dezelfde periode (bron, SOVON). Een belangrijke voorwaarde die de Zwartkop 
stelt aan zijn broedbiotoop is een dichte ondergroei waarin  het nest kan worden gebouwd.  
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Fitis 
De Fitis is nooit algemeen geweest in het Haagse Bos en ontbreekt in veel jaren als broedvogel. De 
beperkte aanwezigheid van jong bos met struweel is daarvoor een verklaring. In het laatste jaar 
kon het weemoedige liedje met zijn dalende wegstervende tonen wel regelmatig worden 
beluisterd. In het deelgebied a zijn  twee territoria vastgesteld. 
 

  

 
 
 
Tjiftjaf 
Het aantal territoria lijkt over een langere tijd redelijk stabiel en komt uit rond de 20 paren. Dit is 
overeenkomstig met de langjarige landelijke trend. De Tjiftjaf heeft, anders dan de qua uiterlijk 
gelijkende Fitis, een voorkeur voor hogere bomen en treft daarmee in het Haagse Bos een passend 
leefgebied. 
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Ekster 
In 1992/1993 werden 16 territoria vastgesteld, in 2002 had al een terugval naar vijf plaatsgevonden 
en de laatste twee jaar bleef de teller steken op drie. Het aantal goed zichtbare nesten in de 
boomkruinen zegt weinig over de aantallen broedparen, omdat de Ekster meerdere nesten bouwt.  
 

  
 
 
 
Gaai 
Al jaren stabiel rond de vier of vijf paar verspreid over het gehele bos. In de winter zijn ze soms 
algemener. Rondtrekkende exemplaren uit Midden en Noord-Europa willen in het voorjaar nog 
wel eens wat langer blijven hangen wat kan leiden tot een overschatting van het aantal 
daadwerkelijke territoria. 
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Zwarte kraai 
De Zwarte kraai is een intelligente vogel met een groot aanpassingsvermogen. 
Er zijn acht territoria geteld en dat was hetzelfde aantal als in 1992/1993. Ook in de tussenliggende 
jaren waarschijnlijk doorgaans stabiel met in enkele jaren wat hogere aantallen (13 in 2002).  
 

  

 
 

Kauw 

De Kauw is na een aanvankelijke opleving (van 14 in 1992/1993 naar 23 in 2002) hard achteruit 

gegaan (naar zeven in 2016/2017).  

Vaak broeden ze in een los kolonieverband in boomholten. Lange tijd bevonden zich twee van dit 

soort clusters langs het Filosofenpad. Daar is nog weinig van over. De Kauw werd  in 2017 nog 

uitsluitend in het noordoostelijke deel van het Haagse Bos als broedvogel aangetroffen. De 

oorzaak van de achteruitgang is onduidelijk. Landelijk zijn de indexen al decennialang tamelijk 

stabiel,  maar in de duinen en in de omliggende landgoederen zoals Clingendael en Arendsdorp-

Oostduin is eveneens sprake van een forse terugloop. 
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Pimpelmees 

In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw broedde het overgrote deel van de mezen in de ongeveer 

100 aanwezige nestkasten (zie inzet blz. 30 en bijlage voor overzicht nestkastbezetting). Nu is nog 

slechts de helft van het nestkastenbestand van toen over, maar is het totaal aantal territoria, 

althans bij de Pimpelmees, ongeveer gelijk gebleven. Er wordt tegenwoordig veel meer gebruik 

gemaakt van natuurlijke nestholten en wel om de eenvoudige reden dat er daar nu veel meer van 

zijn. De voorkeur lijkt bij zowel de Kool- als de Pimpelmees overigens nog steeds uit te gaan naar 

nestkastjes. Het is een makkelijke en veilige broedplek. Het bezettingspercentage is daarvan het 

bewijs. Dit blijft onverminderd hoog, in het laatste jaar 95,7 procent. Bij het aanbod van 

nestkasten wordt al decennia lang voorzien in het ruimhartig bedienen/ bevoordelen van de 

Pimpelmees. Kasten met kleinere vlieggaten worden overigens nog wel eens bewerkt door 

spechten –en andere vogels-  waarna de dominantere Koolmees zich alsnog toegang tot dit type 

huisvesting weet te verwerven.  

 

  

 

Koolmees 

Anders dan de Pimpelmees is bij deze soort, althans in het westelijke deel wel sprake van een 

teruggang, al is deze minder groot dan de reductie van het aantal nestkasten. In het westelijke 

deel is het aantal broedende Kool- en Pimpelmezen nu ongeveer gelijk. Voor wat betreft het aantal 

in nestkasten broedende mezen lijkt het aantal Koolmezen ten opzichte van de Pimpelmees 

trouwens relatief weer wat toe te nemen (in 2017  was dat 32 om 13) 

In totaal hangen er 47 nestkasten over de lengte van het hele bos. Dat waren er in 1992 nog 106. 
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Glanskop 

Het aantal broedgevallen van deze standvogel is redelijk stabiel door de jaren heen. Het 

merendeel broedt in natuurlijke nestholten in wat oudere bomen, maar een enkeling maakt ook 

gebruik van nestkasten. In 2016 waren er drie kasten bezet door de Glanskop, het hoogste aantal 

sinds recordjaar 1998 (zes). 

 

  
 

 

Staartmees 

De Staartmees heeft een voorkeur voor bos met rijke ondergroei. In het Haagse Bos vrijwel 

jaarlijks vastgesteld als broedvogel in wisselende kleine aantallen. Uitschieters waren vermoedelijk 

1999 en 2000 met alleen al in het oostgedeelte  resp. 5 en 6 paar. Buiten het broedseizoen 

algemener, rondtrekkende  groepjes zwerven dan door het bos. 
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Boomkruiper 

Vanwege de combinatie van uitstekende camouflage en zijn bescheiden gedrag is de soort niet 

altijd gemakkelijk te zien. Daarom zal het de argeloze wandelaar in het Haagse Bos niet of 

nauwelijks zijn opgevallen dat de Boomkruiper fors is vooruitgegaan, zelfs bijna verdrievoudigd 

van acht territoria in 1992/1993, via 17 in 2002, naar 21 in de laatste telperiode. Landelijk was in 

dezelfde periode sprake van ongeveer 50 % toename. 

 

  
 

 

Boomklever 

Deze vogelsoort is conform de landelijke trend in aantal toegenomen. Dit komt meer tot uiting in 

deelgebied c dan in de deelgebieden a en b. Of de stagnatie van de groei in deelgebied c verband 

houdt met de sterk in aantal toegenomen Halsbandparkiet, die zich vooral manifesteerde in het 

oostgedeelte is onduidelijk. Het ouder worden van het bos is voor de Boomklever gunstig. 
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Grauwe vliegenvanger 

Er werd één territorium vastgesteld maar zeer onzeker of het ook een broedgeval betrof. Tot de 

beginjaren van deze eeuw wel jaarlijks broedvogel, met enige regelmaat ook in een (speciale) 

nestkast. In deze huisvesting op maat werd voor het laatst een nest aangetroffen in 2003. De 

Grauwe vliegenvanger laat overigens een sterke terugval zien ten opzichte van 2002 toen maar 

liefst vijf territoria werden vastgesteld. Begin jaren ’90 waren er gemiddeld drie territoria. 

 

  
 

 

Bonte vliegenvanger 

Er werd conform toepassing van de SOVON-normen één territorium vastgesteld maar het is 

onwaarschijnlijk dat het een broedgeval betrof. In de jaren ’80 vaker waargenomen als 

doortrekker, zowel in voor- als najaar. De laatste jaren is dat meer incidenteel. 
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Vink 

De Vink is fors toegenomen in aantal. Tijdens de laatste integrale tellingen rond 1990 telkens 1 tot 

4 paar, tegenwoordig in de dubbele cijfers.  

In de winters zijn de aantallen verblijvende Vinken veel groter door rondtrekkende wintergasten 

uit noordelijke streken. 

 

  
 

 

 

Appelvink 

Uit de vorige eeuw zijn geen geregistreerde waarnemingen bekend. De laatste jaren soms als 

doortrekker en wintergast in kleine aantallen. Ze Bevinden zich dan vaak tamelijk onopvallend 

hoog in de boomkronen. In 2017 was de Appelvink tot eind maart aanwezig, wat volgens de 

Sovon-normen voldoende is voor een territorium. Aanwijzingen voor een broedgeval ontbraken 

echter.  
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Voormalige broedvogels 
 
Kleine vliegenvanger (1989, eenmalig) 
De meest schaarse soort die tijdens BMP-inventarisaties is vastgesteld. Bij dit goed 
gedocumenteerde broedgeval, diende, na een zangperiode van een maand, als ultieme bewijs het 
juveniele exemplaar dat in juni dat jaar is waargenomen (Loorij, Hoogerhoud, Kooij, 2001) 
 

Ringmus (1993),  

Incidentele broedvogel tot en met 1993 en alleen in nestkasten. In 1981 en 1987 ging het om twee 

paar. Sindsdien zijn geen Ringmussen meer in het terrein waargenomen 

 

Braamsluiper (1993) 

Tijdens de integrale telling in 1993 werd eenmalig in het westelijke deel een territorium 

vastgesteld. In vele andere jaren, ook in 2017, tijdens de trek één of meer dagen (luid) zingend 

present. 
 
Grasmus (1999) 
Incidentele broedvogel, in 1998 één paar en 1999 twee paar, telkens in de nabijheid van Chateau 
Bleu. Er zijn geen waarnemingen van latere datum bekend. 
 
Nachtegaal (2002) 
Incidentele broedvogel, telkens in het oostelijke gedeelte, wel worden er, ook in recente jaren, 
zingende exemplaren in het westelijke gedeelte waargenomen. 
 
Huismus (2002) 
In de hoek bij de Laan van Nieuw Oost Indië en de Bezuidenhoutse weg, eenmalig twee paar die 
waren overgestoken van een kleine kolonie, die zich in die tijd aan de andere kant van de 
Bezuidenhoutse weg bevond. 
 
Fazant (2002?)  
In de laatste decennia van de vorige eeuw schaars broedvogel met telkens één of twee paar. 
Inmiddels geheel verdwenen. In het verleden werd de stand in de nabijgelegen duinen kunstmatig 
hoog gehouden door uitzetten en bijvoeren ten behoeve van de jacht. 
 
Scholekster (2002?) 
Broedde in de loop van de jaren een paar keer op de platte daken van de naburige Carel 
Reinierszkade, mogelijk ook een enkele keer aan de Bezuidenhoutse weg..  Foerageert veelal in de 
ochtend op de ligweiden langs de Grote Bosvijver en schuift daarna op naar de weilanden van 
Reigersbergen.  
 
Visdief (2008)  
Visdieven werden al enkele jaren soms boven en rond de Grote Bosvijver waargenomen, toen in 
2008 een paartje nestelde op een vlot dat daar enige tijd was gesitueerd. Er werd dat jaar met 
succes gebroed. In het jaar daarna, 2009, vond ook een broedpoging plaats (maar dit mislukte, het 
paartje werd verdreven door Nijlganzen) 
 
Stadsduif (2008) 
Tenminste eenmalig drie paar, in het westgedeelte bij de woningen in de hoek van de 
Bezuidenhoutseweg en de Prins Clauslaan. Wordt in het bos zelf niet vaak waargenomen 
 
Kleine karekiet (2008) 
Tot 2008 regelmatig broedvogel, met een maximum van vier paar in 2000. De hoeveelheid 
rietkragen is in de loop van de jaren in omvang afgenomen, waarmee ook het aantal geschikte 
broedlocaties is teruggelopen.   
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Boerenzwaluw (2009) 
Dat jaar onder een brug de enige broedgevallen van deze eeuw, twee paar. Tot begin jaren ’80 
regelmatig broedvogel. Vooral tijdens de trek in de nazomer zijn vaak vliegende exemplaren 
boven de Grote Bosvijver waar te nemen. 
 
Sperwer (2012) 
In de winter een vaste bezoeker, veel ooggetuigenverklaringen van ‘succesvol’ van het leven 
beroven van Houtduiven, Eksters, Spreeuwen en ook een keer een Halsbandparkiet. 
In de eerste jaren van deze eeuw ook enkele geslaagde broedgevallen, de laatste keer vlakbij Huis 
ten Bosch. 
 
Groenling (2012) 
Deze soort is meer een bewoner van bosranden en halfopen vegetatie maar was in sommige jaren 
broedvogel, meestal in de buurt van Chateau Bleu. In het winterhalfjaar een algemene 
verschijning. 
 
Goudhaantje (2013) 
Onregelmatige broedvogel. Zwervende exemplaren zijn ook in de jaren erna veel gezien verspreid 
over het gehele terrein, net als trouwens van de Vuurgoudhaan. 
 
Groene specht (2014) 
Slechts enkele broedgevallen bekend. Wordt wel buiten het broedseizoen  jaarlijks waargenomen, 
al lijkt de kans op een spontane ontmoeting gaandeweg verder af te nemen. Na een langere 
periode van geheel ontbreken zwierf in de laatste twee maanden van 2017 weer enige tijd een 
exemplaar. 
 

Spreeuw  (2015)  

De spreeuwenstand in Nederland gaat al vanaf het eind van de jaren zeventig sterk achteruit. Rond 

1990 broedden er in het Haagse Bos ongeveer 15 paar.  Net als in de omliggende landgoederen en 

stadsparken was er daarna sprake van geleidelijke teruggang en is hij inmiddels ook daar 

verdwenen. (in het naburige duingebied Meijendel is na een kleine opleving het aantal 

broedgevallen ook teruggevallen tot slechts 12). De spreeuw broedde ook met enige regelmaat in 

een nestkast, voor het laatst in 2009. 

 

Niet broedende watervogels die volgens strikte criteria wél een territorium hebben 

 

Kuifeend 

Toepassing van de SOVON-criteria leidt tot vaststelling van vier territoria, maar pulli zijn nog nooit 

waargenomen. Niet geheel verrassend, om te broeden voelen Kuifeenden zich prettig in 

rietkragen, biezen en tussen andere waterplanten. Tot in de jaren ’40 kwam deze soort in 

Nederland nog nauwelijks voor, maar het aantal Kuifeenden is daarna landelijk sterk gegroeid.  

Op de Haagse Bosvijver is het al vele jaren een trouwe verschijning, ook in het broedseizoen. In 

zoverre niet verrassend dat in de relatieve nabijheid wel veel wordt gebroed. In het naburige 

duingebied Meijendel was het tot voor kort zelfs de op één na algemeenste broedvogel. 

 

Slobeend  

Op basis van strikte hantering van de SOVON-criteria zijn twee territoria vastgesteld. 

Daarbij ontbrak overigens elke aanwijzing voor een daadwerkelijk broedgeval. 

In het verleden was daar eenmaal, in 1991, wel sprake van. De Slobeend is nogal kieskeurig bij het 

selecteren van plaatsen om een nest te bouwen. Dot wordt bij voorkeur op de oever in wat hoger 

gras gemaakt, niet zelden op een eilandje. Aan deze biotoopwensen geeft het Haagse Bos 

nauwelijks invulling.  
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Kuifeend Slobeend 

 

 

Krakeend 

Bij strikte nog steeds terughoudende hantering van de SOVON-criteria blijft de teller staan bij maar 

liefst zes territoria. In werkelijkheid broedt de Krakeend niet in het Haagse Bos. De Krakeend heeft 

in Nederland een haast duizelingwekkende opmars gemaakt. Uit de vorige eeuw is geen enkele 

waarneming geregistreerd. Nu zijn er dagen dat er tot bijna 200 exemplaren aanwezig zijn op en 

rond de Grote Bosvijver. Tot enkele jaren terug was er slechts kans op een ontmoeting in de  

wintermaanden, meer recent worden ze jaarrond gezien, al zijn de aantallen aanzienlijk lager in 

het broedseizoen. 

 

Krooneend 

Bij zorgvuldig hanteren van de criteria moet één territorium worden geregistreerd. Van broeden 

was echter geen sprake. Door de vosrode kop in combinatie met de knalrode snavel is vooral het 

mannetje een opvallende verschijning. De van origine in Aziatische steppemeren broedende 

Krooneend was tot 10 jaar terug overal in het land een zeldzame verschijning. Daarna begon een 

opvallende opmars en zien we Krooneenden op allerlei plaatsen in en rond de stad. In 2017 

verbleef lange tijd een paartje in hartje centrum Den Haag in de Hofvijver. Omdat er geen sprake is 

van uitsluitende waarnemingen kan dit theoretisch hetzelfde paartje zijn dat in de lente enkele 

keren op de Bosvijver werd gezien.  

 

  
Krakeend Krooneend 
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Sinds 1979 heb ik mij, op verzoek van toenmalig 

bosbeheerder Jan Kleinjan, ingezet voor het beheer van de 

nestkasten in het Haagse Bos. Op initiatief van 

wijkvereniging Benoordenhout en Staatsbosbeheer (SBB) 

waren daar toen 200 nestkastjes opgehangen. Deze kastjes 

waren echter nooit gecontroleerd, schoongemaakt of 

vervangen. Toen ik het overnam hing meer dan de helft van 

de kastjes verrot aan de boom. Velen waren ook in gebruik 

bij eekhoorns en muizen. Met wat aanvullingen van SBB 

bleven er uiteindelijk 106 kasten over. De plaats van de 

kastjes en de broedresultaten heb ik in 1981 in kaart 

gebracht. Aanvankelijk controleerde en repareerde ik deze 

kastjes zelf, soms met hulp van jeugdgroepjes. Toen ik in 

1995 voorzitter werd van de Haagse Vogelbescherming 

kwam vogelwachter Wim Kooij mij helpen en wisselden we 

elkaar onder aan de ladder af met klimmen en 

administreren. Toen ik in  2000 als gevolg van een 

skeelerongeval minder mobiel werd, nam Wim Kooij de 

fysieke taken van mij over.  

Enkele jaren geleden stelde boswachter Peter van Osch voor 

om het nestkastbestand in oude bos langs het Philosofenpad 

te laten uitsterven. Hier was inmiddels voldoende natuurlijke 

nestelgelegenheid. Deze winter was de 38e keer dat ik met de 

ladder op stap ging, ditmaal bijgestaan door Nordin, een 

fitte aspirant vogelwachter. Om het bestand langs het 

Kerkpad weer voltallig te krijgen heb ik 10 nieuwe kasten 

opgehangen. Ook zijn twee kastjes verhangen omdat de 

populieren waaraan ze hingen binnenkort gekapt worden. 

Met SBB heb ik afgesproken dat een aantal van die stammen 

als foerageerplek voor boomkruipers blijft staan. Achter de 

loszittende schors kunnen ze dan mooi hun nest maken. 

Nestkast 104, de laatste door SBB gefabriceerde kast,  aan 

het eind van het Philosofenpad heb ik dit jaar helaas moeten 

afdanken. Hij was in 1982 opgehangen en er broedden 

sindsdien 35 keer een mees in: glanskop of pimpel maar 

meestal een koolmees. In de loop der jaren zijn alle kasten 

inmiddels HVB fabrikaat.   

De huidige samenwerking met de ecologische boswachter 

van SBB verloopt prettig. Ook hij heeft een groot hart voor 

vogels. Dat belooft een goede toekomst voor onze 

minderbedeelde holenbroeders. In een stad als Den Haag is 

het bomenbestand een risicofactor, als de bomen oud en 

moe worden, laten ze hun takken los of waaien om. Op het 

moment dat ze voor holenbroeders interessant worden gaat 

de gemeente kappen en moeten ze plaats maken voor 

veilige jonge bomen. 

 

Frederik Hoogerhoud,  

vogelwachter sinds 1963. 
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Bijlage 

 
Nestkasten bezetting Haagse Bos vanaf 1981 t/m 2017                                                                     
Door Frederik Hoogerhoud 
Jaartal 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Totaal aantal nestkasten 47 46 50 49 56 63 72 37 45 

Totaal aantal bezet 45 42 49 44 54 59 31 31 38 

Roodborst          

Glanskop  3 1 3 2  2 1 1 

Pimpelmees 13 14 18 13 17 27 13 9 15 

Koolmees 32 25 29 27 34 32 15 21 21 

Boomklever    1 1     

Boomkruiper       1   

Kauw          

Spreeuw         1 

http://www.haagsevogels.nl/inventarisatie/
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bosmuis   1       

Grauwe vliegenvanger          

Bezettingspercentage % 95,7 91,3 98 89,8 96,4 93,7 43,1 84 84 

 

 
Jaartal 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Totaal aantal nestkasten 69 67 67 83 73 91 84 88 91 

Totaal aantal bezet 64 62 63 74 58 71 54 74 68 

Roodborst    1      

Glanskop 2 1 1 1 2  1 1 2 

Pimpelmees 18 25 27 33 21 26 13 24 16 

Koolmees 40 33 33 37 32 42 40 46 50 

Boomklever 2 2  2 2 2  2  

Boomkruiper   1       

Kauw   1       

Spreeuw 1    1   1  

bosmuis 1 1  1      

Grauwe vliegenvanger      1    

Bezettingspercentage % 93 92,5 94 90,4 79 78 64 84 75 

 
Jaartal 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 

Totaal aantal nestkasten 77 84 * 89 102 99 98 100 105 105 

Totaal aantal bezet 63 57  83 83 92 90 82 97 94 

Eekhoorn       1 2 5 3 

Glanskop  6  2 1 4 1 1 3 1 

Pimpelmees 17 23  23 21 27 28 20 35 28 

Koolmees 46 27  58 61 61 59 53 53 58 

Boomklever           

Boomkruiper          2 

Kauw          1 

Spreeuw        1   
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bosmuis        1 1  

Grauwe vliegenvager           

Merel           

Ringmus       1 1  1 

Winterkoning  1      1   

Zanglijster           

Bezettingspercentage % 82  68  * 93  81  93  92  82  92  90  

* Gegevens onvolledig en onbruikbaar 

 
Jaartal 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 

Totaal aantal nestkasten 106 103 103 101 105 105 99 90 71 

Totaal aantal bezet 95 94 93 82 86 88 89 67 51 

Eekhoorn 1 3 3 2 8 8 3 3 6 

Glanskop    1 2  2 2  

Pimpelmees 22 26 18 16 16 23 17 15 7 

Koolmees 67 63 68 60 58 55 63 47 34 

Boomklever 3   1     1 

Boomkruiper       1  1 

Kauw          

Spreeuw  1 1   1 3   

bosmuis 1 1   1     

Grauwe vliegenvanger  1 1       

Merel    1      

Ringmus 1  2   1   2 

Winterkoning          

Zanglijster     1     

Bezettingspercentage % 90  92  90  82  82  84  90  75  72  

 


