
Historie 
Het Vogeleiland is een van de oudste 
beemtuinen van Amsterdam. Tijdens 
de aanleg van bet Amsterdamse Bos is 
bet Vogeleiland ingericbt als rust
gebied voor vogels. Bij bet opgroeien 
van bet bos bleek ecbter dat er zicb 
geen andere vogels ophielden dan 
elders in bet bos. Daarom heeft rond 
1950 bet eiland opnieuw vorm 
gekregen door aanleg van landscbapjes 
op kleine schaal. Deze landscbapjes 
moesten bet biotoop vormen voor 
bijzondere vogels zoals steltlopers, 
oeverzwaluw en ijsvogel, Voor een 
heemtuin bekende beelden van een 
mergelbeuvel, duin met schelpen
strandje , veenpoel en een piepklein 
stukje rietmoeras werden intensier 
onderhouden. Door aankoop en ruil 
groeide het aantal plantesoorten 
aanzienlijk. Maar de vogelsoorten 
bleven dezelfde als elders in bet Am
sterdamse Bos. Zo kwarn de aandacht 
voomamelijk op de kruidenbegroeiin
gen te liggen. 

Veranderingen 
Het bezoeken van de heemtuin kon 
alleen onder begeleiding van een 
boswacbter. Rond 1980 ging de 
overheid de taken van zijn ambtenaren 
kritiscb toetsen aan de wensen van de 
bevolking. De gemeentelijke diensten 
gingen een periode in van bezuini
gingen en afslanken. Voor bet Vogel
eiland bield de kritiscbe toetsing in dat 
meer mensen gebruik moesten kunnen 
maken van deze voorziening. Het 
eiland werd voor bezoekers openge
steldl Tevens werd bet aantal onder
houdsuren drastisch teruggebracbt. 

Ander beleid vraagt ander beheer 
Bezoeken van het Vogeleiland moet 
kunnen samengaan met het dierenleven 
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in dat gebied. Daarom zijn er een uren kreeg gestalte door bet beheer te 
aantal terreinaanpassingen uitgevoerd. richten op vegetaties in plaats van op 
Zo werden er een aantal paadjes ver bet verzorgen van een plantencollectie. 
wijderd. De teruggang in onderbouds- Het onderboud is in tien jaar terugge-

Plattegrond Vogeleiland 

c==~ c.nkje.~ i~~ocord 
" l'c::=:::::.-••• ~ 

Oase herfst 1995 2 



bracht van 1,5 manjaar in 1985 tot 0,5
 
manjaar in 1995. De landschapjes gin

gen daarrnee meer lijken op de omge

ving. Het gevolg Iaat zich raden.
 
Kwetsbare soorten hebben moeite zicb
 
te handhaven. De begroeiing wordt rui

ger. In 1995 is een bebeerplan opge

steld om continuitei t te verkrijgen in
 
bet bebeer en om het effect van de
 
maatregelen te kunnen toetsen.
 

Het beheerplan
 
Het doel van de heemtuin is in over

eenstemming gebracbt met de kernta

ken van bet Amsterdamse Bos. Voor

lichting en educatie is de kapstok waar
 
de heemtuin aan kon worden opgehan

gen. Het Vogeleiland toont op kleine
 
schaal de biotopen van het Amster

damse Bos, zoals bas, gras, water en Sfeervol paadje op het Vogeleiland
 
moeras. Bezoekers kunnen er begroei

ingen zien die nu of in de toekomst in heeft ook een beel belangrijke natuur

het Amsterdamse Bos te vinden zijn. functie. De vegetaties berbergen plan

Door relatief intensief onderhoud blijft tesoorten die nog niet in het Amster

de vegetatie op het VogeleiIand soor damse Bos zelf voorkomen, maar er
 
tenrijker, en vooral bloemrijker dan van nature wei thuishoren , Deze plan

elders in bet bas. tesoorten kunn en zich vanaf het Vogel


eiland verspreiden naar andere delen 
Heemtuin VOGELEILAND van bet bos. In de beemtuin groeien 
Het aantal bezoekers is, mede door het nog steeds heel bijzondere, en vaak 
openbaar worden gestegen. De stich zeldzame plantesoorten. De vegetaties 
ting "Vrienden van bet Amsterdamse van bet parkbos (met o.a. stinset1ora), 
Bo s" verzorgt elk jaar enkele rondlei de ruige boszoom en het moeras/oever
dingen in de heemtuin. De gevarieerde land zijn bijzonder goed ontwikkeld. 
aanleg, en afwisseling van voedsel- en 
schuilplaatsen zorgen ervoor dat bier Voorlichting 
meer vogels bij elkaar leven dan elders Op het Vogeleiland bangen determina
in het bos. Het is dus toch een van de tieposters van vogels, vlinders en het 
meest vogelrijke plekjes van bet Am waterbiotoop. Er is een folder verkrijg
sterdamse Bos geworden. De heemtuin baar van de heemtuin, en 3x per jaar 
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verscbijnt er een seizoenbericbt. In 
voorbereiding is een infopaneel met 
plauegrond en beemtuin-informatie. 
Het beheerplan is geschreven voor in
tern gebruik en voor vakbroeders. Be
langstellenden kunnen dit rapport ver
krijgen door f 20,- over te maken naar 
gironummer 4799695 van het Amster
damse Bos, onder vermelding van "Be
heerplan Vogeleiland'', Het rapport 
wordt dan na enige tijd toegezonden 
(vermeld uw postadresl), 

Ligging en bereikbaarheid
 
Het Vogeleiland ligt op een eilandje in
 
het Amsterdamse Bos (zie situatie

schetsje) .
 

In bet Amsterdamse Bos bevindt zicb 
ook o.a. het Bosmu seum met wisse
Iende exposities. De toegang is gratis. 
U kunt er uiteraard informatie krijgen 
over het Amsterdamse Bos. Aan de ba
lie kunt u plattegronden en natnurboe
ken kopen. Het Bosmuseum is. aile da
gen open van 10.00 - 17.00 uur. 

Meer informatie:
 
Henk Baring werkt op de Ajdeling
 
Beleid/Beheer, Amsterdamse Bos.
 
Tel. 020-676.21.52
 

Adres:
 
Het Amsterdamse Bos
 
Nieuwe Kalfieslaan 4
 
1182 AB Amstelveen
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