
Met het formaat en het gewicht van een gewassen grindtegel ligt dan eindelijk de nieuwe Atlas van de
Nederlandse Vogels op de salontafel. De reden dat hij daar ligt is tweeledig. In de eerste plaats is het
een verrassend en boeiend naslagwerk, goed voor maanden bladeren. De andere reden is dat het boek
flink aan de maat is en daarvoor een volledige renovatie van de boekenkast noodzakelijk wordt. Voor
iedereen die eraan heeft bijgedragen is het boek ook iets om trots op te zijn. In dit en de komende
nummers een inkijkje in dit nu al fenomenale ornithologische monument.

In 2011 maakte SOVON Vogelonderzoek Nederland
bekend dat zij, na de succesvolle vogelatlassen uit
1979, 1987 en 2002, weer de volledige vogelstand van
Nederland in kaart wilde brengen. Het veldwerk zou
van december 2012 tot en met de zomer van 2015
duren en vele honderden vogelaars zouden alle at
lasblokken en een selectie van kilometerhokken in
Nederland uitkammen op winter- en broedvogels.
Deze nieuwe vogelatlas moest niet alleen inzichtelijk
maken hoe de verspreiding van onze broedvogels en
overwinteraars in de afgelopen decennia is veran
derd, maar ook een stap verder gaan dan de ervoor
verschenen atlassen. Ook de dichtheden en popula
tiegroottes van vogels in Nederland moesten uit dit
project rollen. Om die honderden tellers te ondersteu
nen en het telwerk in goede banen te leiden, werden
districts-coördinatoren aangezocht, in het SOVON-
jargon de Atlas-DC’s. Voor het district Flevoland wer
den wij benaderd en graag hebben wij die uitnodi
ging aanvaard. In dit eerste artikel belichten we de
opzet en de veldmethoden, in volgende nummers
van de Grauwe Gans zullen we een aantal vogelsoor
ten bespreken waar de Flevolandse situatie grote
veranderingen laat zien. Voor dit artikel maken we
dankbaar gebruik van Hans Schekkerman e.a. 2012.

Waarom een nieuwe atlas?
Het veldwerk van de vorige ‘Atlas van de Nederland
se broedvogels 1998-2000’ (Sovon 2002) lag 12 jaar
achter ons. Maar vogelaantallen veranderen. Popu
laties groeien en krimpen. En ook de ruimtelijke ver
spreiding kan veranderen. In Nederland gaat dat rap,
en Flevoland is daar zeker geen uitzondering in. Met
de veranderingen in zowel de aantallen als de ver
spreiding gaat rap. Natuurlijk is dat in de eerste plaats
evident in het nog relatief jonge Flevolandse land
schap, maar ook elders in het land is de vogelwereld
in beweging. Er waren dus voldoende redenen om
weer aan een nieuwe atlas te beginnen. Denk maar
eens aan de spectaculaire vestiging van de Grote
Zilverreiger als broedvogel en de grote aantallen
overal rondhangende vogels buiten de broedtijd. Of

aan de opmars van de Cetti’s Zanger en de teloor
gang van de Bonte Kraai. De kolonisatie van de Fle
volandse bossen door de Boomklever. Maar er zijn
ook subtielere veranderingen zoals de Buizerd en
Kievit in Flevoland waarvan de omvang zonder goede
tellingen nog moeilijk is te bevatten.

Ook in het Nederlandse en Europese natuurbeleid is
de behoefte aan actuele gegevens over verspreiding
en aantallen van vogels sterk toegenomen. De aan
talsontwikkelingen zijn meestal wel uit de meetnetten
van SOVON te halen, maar de verspreiding van vo
gels wordt met deze meetnetten minder goed ge
volgd. Informatie over het lokale voorkomen van vo
gels speelt tegenwoordig een cruciale rol bij de
aanwijzing van te beschermen gebieden, het opstel
len van beheerdoelen en plannen, wettelijke toetsing
van plannen, het evalueren van beleid en beheer en
het opstellen van de Rode Lijst.

Opzet van het onderzoek
Om de deelname aan dit project te vergemakkelij
ken, koos SOVON voor een eenvoudige en niet al te
tijdrovende opzet. En we moeten zeggen, daar zijn ze
volledig in geslaagd. Het was mogelijk om losse
waarnemingen in te sturen maar ook het volledig
uitkammen van de atlasblokken (5 bij 5 kilometer)
was mogelijk. De digitale invoermogelijkheden waren
zeer gebruiksvriendelijk, de controle van de gegevens
werd daardoor ook nog eens makkelijk en snelle
rapportage van de controle zorgde voor een goede
betrouwbare dataset.

Het belangrijkste onderdeel was wel die telling van de
atlasblokken waarin Nederland is opgedeeld. In deze
blokken van vijf bij vijf kilometer waren acht blokken
van 1 km2 aangegeven (het gouden grid) waar de
teller tweemaal per seizoen een uur lang op zoek
moest naar vogels. Zeldzame vogels werden ingete
kend, van schaarse vogels de aantallen geturfd en
van de meest algemene soorten werd alleen de aan-
of afwezigheid gevraagd. Binnen dat uur per kilome
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terhok werd ook gevraagd om middenin het blok vijf
minuten lang alle aan het landschapgebonden vo
gels te tellen. Op die manier ontstond ook zicht op de
(relatieve) aantallen van de meest algemene vogels.
Bovendien werd gevraagd om ook buiten het ‘gou
den grid’ (dus in de andere 17 kilometerhokken) op
zoek te gaan naar aanvullende waarnemingen, bij
voorbeeld in afwijkende biotopen die niet in ‘het
gouden grid’ te vinden waren.

Door het koppelen van de gegevens van alle andere
SOVON-projecten (BMP, PTT, Watervogeltellingen etc)
en waarnemingen uit waarneming.nl ontstond een
goed beeld van de vogelbevolking per atlasblok. De
teller werd vervolgens gevraagd een totaalschatting
te geven van de broedvogelaantallen en de winter
aantallen.

Werving tellers
In Flevoland liggen (deels of geheel) 90 atlasblokken.
SOVON heeft alle tellers die bij voorgaande atlaspro
jecten al in die atlasblokken hebben rondgelopen
weer benaderd voor een nieuwe telling. Dit leverde al
in een klap veel toezeggingen op. De Atlas-DC’s
hebben vervolgens nog in hun netwerk en bij de
plaatselijke natuurgroepen tellers geronseld. In totaal
hebben 77 tellers gegevens over deze blokken inge
stuurd. Een aantal tellers nam meerdere atlasblokken
voor hun rekening, soms wel vijf of zes! Andere tellers
stuurden losse waarnemingen in, of telden een los
kilometerhok. In het laatste teljaar waren nog wat
blokken vacant en daar wisten we met een aantal
volhouders de laatste noodzakelijke meters te maken.
We zijn er super trots op dat het ons gelukt is om de
hele provincie met tellingen gedekt te krijgen.

Resultaten
Tijdens de atlasperiode zijn 150 broedvogelsoorten in
Flevoland vastgesteld en 185 wintergasten. Opge
merkt moet worden dat het totaal aantal soorten dat
in de atlasperiode in Flevoland is waargenomen wel
hoger ligt (volgens waarneming.nl 289 soorten). Het
verschil is te verklaren doordat de atlas zich richtte op
broedvogels in de periode 1 april tot en met 30 juni
en de wintervogels  in de periode van 1 december tot
en met 28 februari. Doortrekkers kwamen alleen in de
atlas als er een vermoeden van broeden bestond, of
als er ook individuen in de winter van werden gezien.
Om die reden missen bijvoorbeeld Kleinste Jager  en
Bosruiter in de atlas. Deze soorten broeden niet in
Nederland en ook in de wintermaanden  worden ze
niet in onze contreien waargenomen.

Voor wie als vogelaar al een tijd meeloopt in Flevoland
zijn sommige resultaten in de atlas geen grote verras
sing. De teloorgang van de Bonte Kraai en de Frater
zijn evident. Ook het laatste bolwerkje van de Kuifleeu
werik in Flevoland (Lelystad) is sinds de vorige atlas
verlaten. Ondanks het feit dat de hele provincie werd
uitgekamd, werd van deze drie soorten geen enkel
individu meer gevonden. Voor de Bonte Kraai worden

in de atlas een aantal factoren genoemd. Bonte
Kraaien overwinteren steeds meer in de eigen broed
gebieden door verbeterde voedselsituatie door inten
sievere landbouw en bevolkingsgroei (meer afval).
Bovendien zal klimaatverandering daarbij ook een
duw in de rug hebben gegeven. En als vierde factor
noemt Willen van Maanen in de atlas de concurrentie
met Zwarte Kraaien in onze contreien. Voor de Frater
zijn de veranderingen minder makkelijk te duiden.
Voor Flevoland zal zeker de cultivatie na de ontgin
ning en ontginningslandbouw met veel winterse
stoppelvelden een reden zijn. Een aanwijzing daar
voor is het feit dat tijdens het atlasonderzoek in de
jaren 1979-1983 de Frater nog algemeen was in Zui
delijk-Flevoland. In Oostelijk-Flevoland en de Noord
oostpolder, delen van de provincie die al decennia
eerder droogvielen, was de stand in de jaren 79-83 al
veel lager. Maar we zien ook in andere gebieden in
Nederland een grote achteruitgang (Drenthe, Rivie
rengebied en Zeeland, waar de cultivatie zoals in
Zuidelijk-Flevoland natuurlijk niet een rol van betekenis
speelt). Het verdwijnen van de Kuifleeuwerik heeft zich
in heel West-Europa afgespeeld en in Nederland was
aan het eind van de atlasperiode nog één locatie
met Kuifleeuweriken:  een industrieterrein in Den
Bosch. In de atlas wordt de snelle stedenbouw en
verdichting in de steden als oorzaak genoemd. Zelf
lijkt ons dit niet het hele verhaal, de bouwterreinen in
Almere worden tegenwoordig namelijk wel bevolkt
door Veldleeuweriken. Vermoedelijk zijn de bouwter
reinen ten opzichte van akkers en graslanden ook
voor Veldleeuweriken al marginaal biotoop. In veel
van die industriële agrarische akkers is voor de Veld
leeuwerik al helemaal niets meer te halen. Het is niet
ondenkbaar dat de Veldleeuwerik de Kuifleeuwerik
op de bouwterreinen weggeconcurreerd heeft.

Maar het is niet alleen droefenis, een aantal soorten
zat de laatste decennia juist in de lift: Grote Zilverrei
ger, Boomklever, Raaf en Cetti’s Zanger. Andere
soorten zoals de meeste ganzen gaven flinke gebie
den weer prijs. In de komende nummers van de
Grauwe Gans zullen we een aantal van die opmerke
lijke klimmers en dalers nader bespreken.

Ton en Victor Eggenhuizen

Kaartje Bonte Kraai
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