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Inleiding 
Park Rosendael (38,9 ha) is het langstlopende 
BMP-proefvlak van de vogelwerkgroep 
geteld in 1981 en 1984-2012. Dertig jaar 
telhistorie waaraan veel gevierde en aanko-
mende waarnemers hun steentje hebben 
bijgedragen. In Schoppers (1993 & 1998) 
is verslag gedaan na 10 en 15 jaar, dus de 
hoogste tijd voor een nieuw verslag. In deze 
bijdrage worden de resultaten besproken 
aan de hand van soortgroepen zoals die 
door Sierdsema (1995) zijn gedefinieerd. De 
tabel met de aantallen per soort per jaar is 
niet in dit artikel opgenomen maar daarvoor 
wordt verwezen naar Publicaties op www.
vogelwerkgroeparnhem.nl

Veldwerk en verwerking
Het veldwerk is gedaan volgens het BMP 
(Broedvogel Monitoring Project) met als 
laatste versie van Dijk & Boele (2011). Jaarlijks 
zijn er 12-15 vroege ochtendbezoeken 
gebracht volgens een vaste looproute en elk 
bezoek beginnend op één van de vier start-
punten. Uitzondering hierop vormen 1981 
(pre-BMP) en 2001 (MKZ-jaar) toen er respec-
tievelijk zeven en vier bezoeken zijn gebracht. 
Elk bezoek start een uur voor zonsopkomst 
en duurt doorgaans één tot anderhalf uur 
erna. Bij elk bezoek wordt een ervaren teller 
gekoppeld aan een minder ervaren, zodat het 
bij uitstek een plot is waar de geluiden van 
bosvogels worden geleerd. De aanpassingen 
die in de loop van de afgelopen 30 jaar zijn 
doorgevoerd in het BMP, zoals datumgrenzen 
en geldige waarnemingen, zijn telkens zoveel 
als mogelijk met terugwerkende kracht 
doorgevoerd. In de laatste drie jaar zijn de 
waarnemingen ingevoerd in het programma 
Autoclustering. De toekenning van de 

territoria wordt hierbij door het programma 
gedaan. Alle waarnemingen worden nu dus 
digitaal gearchiveerd. Geen dikke ordners 
meer met soortkaarten. Daarnaast kunnen 
evt. aanpassingen van datumgrens of 
geldige waarneming in de toekomst voor 
alle BMP-plots eenvoudig aangepast worden. 
Verder zijn er veel andere gebruiksmogelijk-
heden zoals koppeling van waarnemingen 
of territoria met beheer, habitat, flora en 
andere fauna en een gestandaardiseerde 
methode van fenologie. Veel bosvogels 
zijn standvogel en voor deze is de winter 
van belang. Koude winters (Hellmann-getal 
>100) waren 1982, 1985, 1986, 1987, 1996 
en 1997 en zelfs zeer koud was 1985. Naast 
in de hiervoor genoemde winters waren er 
ook koudegolven (>= 5 ijsdagen waarvan 3 
strenge vorst) in februari 1991 en 2012. Naast 
de winters voor de standvogels zijn mastjaren 
voor noten (vooral beuk) van belang. Voor 
de trekvogels ook de omstandigheden in het 
overwinteringsgebied. 

Resultaten
In 30 jaar zijn 76 soorten als broedvogel 
vastgesteld. Zestien soorten zijn met 1-3 
broedparen (of territoria) vastgesteld zoals 
Dodaars, Zomertortel, Middelste bonte 
specht, Waterspreeuw, Kleine vliegenvanger 
en Wielewaal. In totaal zijn 10.197 broed-
paren vastgesteld met de algemeenste Merel 
(919), Koolmees (837), Vink (733), Roodborst 
(704) en Winterkoning (568). De soorten 
van de Rode Lijst zijn Zomertortel, Koekoek, 
Ransuil, Groene specht, Boerenzwaluw, 
Spotvogel, Grauwe vliegenvanger, Matkop, 
Wielewaal, Huismus en Kneu. Gevonden 
soorten van Natura 2000 Veluwe zijn IJsvogel 
en Zwarte specht. Jaarlijks zijn er tussen 39 

Broedvogels van Park Rosendael 1981-2012
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 Figuur 1: Aantalsontwikkeling van vogels van Rode Lijst, water, bosrand, struweel en trekvogels in Park Rosendael in 1981 en 
1984-2012.

en 50 soorten vastgesteld en gemiddeld ruim 
45. Het aantal broedparen varieert tussen 
maximaal 496 (in 1988) en minimaal 255 
(2009) met een gemiddelde van 340. Tussen 
een jaar in het begin en aan het eind van de 
reeks bijkans een halvering is gigantisch en 
is ook de teneur van de hele reeks. Hieronder 
wordt per soortgroep de aantalsontwikkeling 
besproken. Sommige soorten figureren in 
meerdere groepen. De hele tabel met de 
aantallen per jaar is te vinden op www.
vogelwerkgroeparnhem.nl onder Publicaties. 

Water
Veertien watervogels zijn gevonden waarvan 
Wilde eend, Meerkoet en Grauwe gans de 
algemeenste. De IJsvogel werd in minder 
dan de helft (13) van de jaren vastgesteld en 
de Grote gele kwikstaart op drie na elk jaar. 
De groep is in de hele periode toegenomen 
maar tussen de soorten is er verschil in 
ontwikkeling. Wilde eend, Soepeend en 
recenter Mandarijneend zijn afgenomen 
terwijl Grauwe gans, Kuifeend en Meerkoet 
een toename laten zien. De IJsvogel heeft na 
een glorietijd van 2001-08 een stapje terug 
moeten doen door o.a. koude winters en lijkt 

ook dit jaar (2013) niet terug te keren. De 
Grote gele kwikstaart broedt bijna jaarlijks 
in de Schelpengallerij en de koude winters 
hebben minder vat op de soort dan de 
IJsvogel. Na de opschoning van de vijvers is 
de Waterhoen niet meer jaarlijks vastgesteld. 

Struweel
De groep wordt vertegenwoordigd door zes 
soorten waarvan Tuinfluiter en vooral de 
Heggenmus de algemeenste zijn. Het gaat 
om vrij lage aantallen variërend van 10 tot 3 
per jaar. Na een afname in de tweede helft 
van de jaren tachtig (koude winters) nemen 
de aantallen daarna weer toe. Halverwege de 
jaren negentig is er een opleving ingegeven 
door de Tuinfluiter (max. 4). Deze neemt 
daarna weer af maar ondanks dat lijkt er 
recent weer herstel opgetreden in de groep. 

Bosrand
Twaalf soorten zitten in deze groep in Rosen-
dael en de algemeenste zijn Heggenmus, 
Groenling en Zwarte kraai. De Heggenmus 
komt ook voor in de voorgaande groep. 
De vogels van bosrand lijken over de hele 
periode stabiel met kleine oplevingen eind 
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jaren tachtig en halverwege jaren negentig. 
De Gekraagde roodstaart werd jaarlijks 
vastgesteld tot en met 1992, daarna slechts in 
twee jaar. 

Jong bos en struiklaag
Deze groep bestaat in Rosendael uit acht 
soorten. De belangrijkste aantallen (ruim 
driekwart) zijn gevonden van Merel, 
Roodborst en Winterkoning. Zwartkop en 
Zanglijster volgen op enige afstand.
Na aanvankelijk een terugval door de koude 
winters in de jaren tachtig nam het aantal 
tot halverwege de jaren negentig toe. Deze 
toename werd onder andere ingegeven 
door de jonge opslag op het slibdepot in het 
westelijke deel van het park. Daarnaast was 
het ook het herstel na de koude winters. In de 
jaren negentig was er een terugval door de 
winters maar ook daarna tot 2006. Hierna lijkt 
er een stabilisatie en op het eind zelfs een 
lichte toename. Die recente toename is vooral 
ingegeven door de Zwartkop. 

Naaldbos
De vogels van naaldbomen bestaat uit zeven 
soorten waarvan Goudhaan en Zwarte mees 

samen het grootste aandeel (83%) vormen 
van de territoria. Alle soorten zijn standvogel 
en invloeden van winters zijn dan van belang 
en in grote lijnen zien we dat terug in de 
trend van deze groep. 

Loofbos
De typische soorten van loofbos is beperkt 
tot vijf soorten waarvan Tjiftjaf en Appelvink 
de trend sterk (88%) bepalen. Vanaf eind 
jaren tachtig gingen de aantallen omlaag en 
leidend daarin was de Appelvink. De soort is 
soms ook lastig te tellen maar dit verklaard 
niet de algemene teneur. De Tjiftjaf is in de 30 
jaar geleidelijk toegenomen. Na de eeuwwis-
seling was de trend stabiel want de afname 
van de Appelvink werd opgevangen door de 
Tjiftjaf. Recent lijkt er weer een toename. 

Oud bos
De vogelsoorten (20) van oud bos zijn een 
combinatie van een aantal groepen. Het 
gaat vooral om holenbroeders maar ook een 
aantal soorten van andere broedplekken.
Pimpelmees, Spreeuw, Boomkruiper, 
Boomklever en Grote bonte specht zijn 
de algemeenste. Vooral in aantal laat deze 

Figuur 2: Aantalsontwikkeling van vogels van oud bos, jong bos en struiklaag, loofbos, naaldbos en bos en cultuurland in 
Park Rosendael in 1981 en 1984-2012. 
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groep de grootste verandering zien, ruim 
een halvering. Na de jaren tachtig is er een 
gestage afname in de jaren negentig. De 
invloed van de koude winters is niet heel 
sterk aanwezig. Een groot aantal van de 
soorten laat een achteruitgang zien en het 
meest bij Spreeuw, Kauw en Appelvink. 
Uitzonderingen zijn Bosuil, Groene specht, 
Zwarte specht en Kleine bonte specht (alle 
stabiel) en Tjiftjaf (toename). Na de eeuwwis-
seling is er een stabilisatie en in het laatste 
jaar doen een aantal soorten het opvallend 
goed. Of dit de opmaak is voor betere tijden 
zal moeten blijken.

Bos en cultuurland
Dit is een groep welke in het bos broedt maar 
voor een (belangrijk) deel voor het voedsel 

afhankelijk is van het agrarisch cultuurland. 
De vijf soorten maken dus voedselvluchten. 
Het gaat om vier soorten uit de vorige groep 
Spreeuw, Kauw, Grote lijster, Holenduif 
aangevuld met Houtduif. Deze groep laat van 
alle de grootste achteruitgang (75%) zien. 

Trekvogels
Een groot deel (bijna 80%) van de soorten 
op Rosendael is standvogel en voor deze is 
de winter een belangrijke periode. Daarnaast 
zijn de standvogels vaak ook zaadeter en 
in het voorjaar (o.a. jongen periode) ook 
insecteneter. De vogels die wegtrekken naar 
zuidelijke oorden (Zuid-Europa en Afrika) 
zijn allemaal (Zomertortel uitgezonderd) 
insecteneters. De trend van deze groep wordt 
voor een belangrijk deel (92%) bepaald door 

Foto 1: Beukenbos aan de oostzijde met het kasteel op de achtergrond, maart 2013.
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de vier algemeenste: Zwartkop, Tjiftjaf, Bonte 
vliegenvanger en Grauwe vliegenvanger. De 
laatste twee soorten overwinteren in tropisch 
Afrika en steken de Sahara over. Beide 
vliegenvangers hadden de hoogste aantallen 
in de jaren tachtig en namen daarna sterk 
af. Zwartkop en Tjiftjaf hadden in de hele 
periode een lichte toename met in de laatste 
jaren een duidelijke toename. 

Rode Lijst
Maar liefst elf soorten van de Rode Lijst zijn 
er gevonden. De meeste worden af en toe 
vastgesteld maar Grauwe vliegenvanger, 
Huismus en Groene specht zijn de 
algemeenste. De eerste twee bepalen vooral 
de halvering in de afgelopen 30 jaar. De 
Boerenzwaluw was onder de erker aan de 

voorkant van het kasteel in de tweede helft 
van de jaren negentig present (max. 3). Maar 
de overlast aan poepjes was er de oorzaak 
dat de gebouwbeheerder de nesten jammer 
genoeg verwijderde.

Trends en beheer 
Het aantal soorten is in 30 jaar niet drama-
tisch gewijzigd. Wel zijn er soorten sterk 
achteruitgegaan of (bijna) verdwenen en 
waren er ook nieuwkomers.

De watervogels zijn als enige groep 
toegenomen maar dat geldt alleen voor de 
minder kritische soorten en die ook landelijk 
toenemen. Voor de Waterhoen ontbreekt 
het aan oevervegetatie. De IJsvogel heeft 
recent klappen opgelopen van koning 

Foto 2: De middelste vijver kijkend naar ZW, maart 2013.
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winter, maar daarnaast lijkt een geschikte 
en rustige (zonder dat wandelaars constant 
passeren) steilwand ook niet meer aanwezig. 
Het in het voorjaar afsluiten van het pad 
voor de ijskelder bij de middenvijver is een 
optie maar ook het aanleggen van een 
geschikte broedplek op een andere plek is 
een mogelijkheid. Het gebied is in de regio 
de enige vaste broedplek van de Grote gele 
kwikstaart. Broedplek (vaak de schelpengal-
lerij) en voedsel (insecten) waren in de hele 
periode gewaarborgd voor de soort.

De soorten van struweel, bosrand, jong bos 
en struiklaag in bos, zien we een redelijke 
vergelijkbare ontwikkeling. De groepen 
bereiken eind jaren tachtig en in de jaren 
negentig de hoogste aantallen en daarna zet 
de afname in. Daarna is er een stabilisatie 
en in de recente jaren is er een licht herstel 
ingezet. De meeste soorten uit deze groep 
zijn standvogel en koning winter liet zijn 
sporen na in de jaren tachtig en negentig. De 
recente koude winters lijken niet van invloed 
geweest. Jaarlijks worden er meerdere oude 
beuken gerooid in het bos. Een beukenlaan 
in het westelijk deel is vorig jaar gerooid en 
ook een flinke dunning van het bos (nu meer 
tuinkarakter) ten westen van de bovenste 
vijver. Deze ingrepen komen de vogels van 
bosrand en struweel ten goede.

De jaarlijkse kap van bomen gebeurt al vanaf 
eind jaren tachtig (Schoppers 1998). Hoewel 
het niet duidelijk is om welk aantal bomen 
het gaat dat jaarlijks wordt gekapt lijkt het 
rigoureus. De afname van de groep van 
bosvogels (veel holenbroeders) is aanzienlijk 
vanaf eind jaren tachtig. Hoewel ook de 
koude winters meespelen (echter normaal 
daarna weer herstel) kan het niet anders dat 
het rooien van (nest)bomen een zware wissel 

heeft getrokken. Vanaf de eeuwwisseling was 
er een stabilisatie en in het laatste jaar zelfs 
herstel maar of die blijvend is?

De grootste klappen onder de bosvogels 
zijn ontvangen door de soorten die voor 
het foerageren afhankelijk zijn van agrarisch 
cultuurland. Een deel broedt in holen maar de 
foerageergebieden in de omgeving hebben 
dus ook een belangrijke rol. Door de afname 
lijkt de voedselsituatie verandert maar 
daarnaast kan het ook zijn dat in de loop van 
de tijd foerageergebieden zijn verdwenen.

De afname van bosvogels wordt ook 
weergegeven door de groep van trekvogels; 
bij de vier belangrijkste nemen de twee 
holenbroeders (beide vliegenvangers) 
af en de twee struikbroeders toe. Bij de 
Bonte vliegenvanger speelt ook mee dat 
deze de rupsenpiek mist doordat hij net te 
laat terugkomt (van Turnhout et al 2011). 
Ondanks dat is er recent landelijk weer sprake 
van herstel (waarschijnlijk nattere omstandig-
heden in Sahel) maar dat zien we niet terug 
op Rosendael. Onduidelijk is in hoeverre 
dit ook meespeelt (te late terugkeer voor 
voedselpiek) bij de Grauwe vliegenvanger die 
later dan de Bonte bij ons arriveert. 
Een aantal soorten van de Rode Lijst kunnen 
geholpen worden door het beheer. Voor de 
Grauwe Vliegenvanger, holenbroeder meest 
in oud bos, wordt verwezen naar het bosbe-
heer. De Huismus kan geholpen worden door 
nestkasten voor deze soort op te hangen 
of wat nog beter past rond de Oranjerie 
Spreeuwenpotten. De Boerenzwaluw was 
niet welkom onder de erker maar wellicht dat 
de voormalige stallen geschikt of bereikbaar 
gemaakt kunnen worden voor deze soort. 
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Conclusies
Landelijk gaan de bosvogels vooruit. Op de 
Veluwe zijn de trends echter anders blijkt 
ook op de Veluwezoom en in Park Sonsbeek. 
Beide gebieden geven voor veel bosvogels 
een afname maar het is minder sterk als in 
Rosendael. Dit sterkt het vermoeden dat er 
in Rosendael meer nestbomen verdwijnen 
dan in andere vergelijkbare gebieden. Een 
periode van jaren van rust is zeer aan te 
bevelen iets wat in Schoppers (1998) ook al 
werd geadviseerd. De dunningen spelen wel 
de vogels van struweel, bosrand en struiklaag 
in de kaart want daarbij zien we niet over de 
hele periode een afname maar deze zijn over 
het geheel stabiel. 
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