
Landgoed Vosbergen is een 
eldorado voor holenbroeders 

 
 
Adrie Hottinga (links) en Peter Maas Geesteranus zijn onder de indruk van de diversiteit aan vogels op landgoed 

Vosbergen. Zo telden de vrijwilligers van de KNNV hier vier verschillende soorten spechten. 
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Landgoed Vosbergen in Heerde is een eldorado voor holenbroeders als spreeuwen, 

verschillende mezensoorten en boomklevers. En liefst vier soorten spechten hakken hun 

nestplaats uit in eeuwenoude bomen op het landgoed. En er zijn nog véél meer 

liefhebbers van Vosbergen: ,,Er zijn liefst tachtig vogelsoorten waargenomen”, meldt 

Adrie Hottinga. 

Samen met Peter Maas Geesteranus voerde hij de eindredactie van een vorige week 
verschenen rapport van zo’n vijftig pagina’s over de geschiedenis en een 
inventarisatie van de flora en fauna. Dit is gemaakt door de afdeling Epe/Heerde van 
de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, ,,Noem het maar een 
nulmeting, dit is nog niet eerder gedaan”, zegt Hotting. 

Een achttal vrijwilligers bracht honderden uren in het veld door om de gegevens te 
verzamelen. Het initiatief kwam van vrijwilligers die Landgoedwandelingen op 
Vosbergen verzorgen, onder wie Maas Geesteranus. ,,Daarvoor heb je informatie 
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nodig, vandaar dat we in overleg met de familie (Dedem van Vosbergen, eigenaar, 
red.) ook uitgebreid in de historie zijn gedoken”, zegt hij.  

Inventarisatie 
Ze dropten vervolgens bij de KNNV Epe/Heerde het idee dan ook maar een 
inventarisatie te doen naar de vogels op het landgoed. ,,In het overleg met Adrie 
Hottinga is besloten een brede inventarisatie te maken van de totale flora en fauna 
op Vosbergen”, vertelt Maas Geesteranus over het proces dat aan het rapport 
voorafging. 

Vrijwilligers hebben nu veel informatie om boeiende verhalen te vertellen. Over de 
vier aanwezige spechtensoorten bijvoorbeeld. Naast de groene specht zijn dat de 
kleine, de grote bonte specht en de middelste bonte specht. Die laatste is de 
zeldzaamste van de spechtensoorten en houdt vooral van oude eiken. En oude 
bomen zijn er op Vosbergen, gesticht aan het einde van de 15de eeuw, in overvloed. 

Ook werd onderzoek gedaan naar bomen en planten, vissen in de beek en 
vleermuizen. ,,Er zijn zeven soorten vleermuizen waargenomen. Of er ook 
kraamkolonies in oude bomen of in gebouwen aanwezig zijn, is nog niet bekend”, 
vertelt Hottinga. 

Dit kan ons ook helpen bij het verdere beheer en 
bijvoorbeeld als onderbouwing voor het 
aanvragen van subsidies 
Gijs van Dedem, namens de familie 

Namens de familie die het landgoed in eigendom heeft, is Gijs van Dedem 
Vosbergen ‘blij verrast’ met de uitkomsten van het onderzoek. ,,Dit kan ons ook 
helpen bij het verdere beheer en bijvoorbeeld als onderbouwing voor het aanvragen 
van subsidies’’, geeft hij aan. 

Het rapport geeft veel aanbevelingen. Op stam afstervende bomen zijn bijvoorbeeld 
van groot belang als voedselbron én als broed- en slaapplaats voor de 
holenbroeders. Ook nestkasten voor de kerkuil en ijsvogels worden genoemd, net als 
het belang van takkenhopen en rommelhoekjes als biotoop voor marterachtigen. 

Biodiversiteit verbeteren 
Van Dedem is blij met dit onderdeel van het rapport. ,,We gaan de aanbevelingen 
goed bekijken, ook omdat we plannen hebben de biodiversiteit te verbeteren. Vorig 
jaar is er al het een en ander aangeplant en daar gaan we dit najaar mee door. 
Langs de kasteelweg komt dit voorjaar al een stuk bloemrijk grasland.’’ 

Volgens Hottinga wil de KNNV de komende jaren graag door met het onderzoek. ,,Er 
zijn nog lacunes te over. Zoals over de aanwezigheid van paddenstoelen, dag- en 



nachtvlinders, kleine zoogdieren en wintervogels. Ook zouden we nog graag willen 
weten welke muizensoorten er leven’’, vertelt hij over de wensen van de 
natuurvorsers.  

Het volledige rapport is te vinden op de site van de KNNV Epe/Heerde onder het 
kopje ‘Publicaties’. 
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