
Welke soort zouden we anno 2019 kiezen als typisch Flevolandse mascotte? Nog steeds de Grauwe
Gans? Waarschijnlijk niet. Flevoland blijkt inmiddels juist voor tal van andere soorten een bijzondere
regio. In deze aflevering over de Vogelatlas van Nederland belichten we de soorten die we in de hui
dige jaren als typisch Flevolands mogen betitelen. Nederland is gezien het geringe oppervlakte en
vlakke karakter bijzonder, omdat iedere regio wel een andere broedvogelbevolking lijkt te hebben.
Voor de Zwarte Mees moet je op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug zijn, de Roerdomp is vooral te
vinden in de Wieden en Weerribben, de Knobbelzwaan bereikt de hoogste dichtheid in het Groene Hart
en de Middelste Bonte Specht vinden we vooral in Twente en Zuid-Limburg. En Flevoland?
 
Kijkend naar  de kaart van de Gauwe Gans valt het
op dat in de jaren zeventig het zwaartepunt nog rond
de Lepelaar- en Oostvaardersplassen lag. Maar liefst
16 van de 30 Nederlandse atlasblokken waar de soort
tot broeden kwam, liggen in deze regio. Met recht
werd toen de Grauwe Gans naamgever van het vo
geltijdschrift van de Vogelwacht Flevoland. Vlak voor
de eeuwwisseling valt Flevoland echter al niet meer
in het kaartbeeld op; de Hollanden, het rivierenge
bied en de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden
raakten toen ook dichtbevolkt. Was het voorkomen
veertig jaar geleden nog beperkt tot Flevoland en
enkele andere gebieden, nu is het kaartbeeld radi
caal veranderd. Was de kaart veertig jaar terug nog
voornamelijk wit met enkele groene plukjes, in de
huidige verspreiding vallen juist enkele gebieden op
waar de soort ontbreekt als broedvogel. De Veluwe
en Zuid-Limburg zijn niet onverwacht, maar wat te
denken van de grote gaten in Oostelijk Flevoland en
de Noordoostpolder?

De Lepelaar- en Oostvaardersplassen kunnen nu
geen uniek kerngebied voor de Nederlandse Grauwe
Ganzen worden genoemd. Maar ze vormen voor
enkele soorten nog wel belangrijke kerngebieden,
waar weinig andere Nederlandse gebieden zich aan
kunnen meten. Aalscholver, Bruine Kiekendief en
Grote Zilverreiger  zijn soorten die hier voor Hollandse
begrippen hoge dichtheden halen. De verwachting
is dat door de moeras-reset in dit gebied de aantallen
van deze soorten wel zullen dalen, maar daar staat
tegenover dat weer andere soorten daar sterk van
gaan profiteren. Zo bezien is de Vogelatlas een mo
mentopname.

Ons Flevolands akkerland is, met name door de niet
aflatende inspanningen van de Werkgroep Grauwe
Kiekendief, één van de bolwerken voor de Grauwe
Kiekendief, maar is duidelijk van minder groot belang
dan Oost-Groningen en de Lauwersmeerregio. Er is
één andere opmerkelijke soort in het Flevolandse

figuur 1. Verspreiding Grauwe Gans als broedvogel in 1973-77, 1998-2000 en 2013-15
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akkerland, en dat is de Zomertortel. West-Drenthe,
Zeeland en Noord-Limburg zijn de echte kerngebie
den, maar in Oost-Flevoland en rond Zeewolde
komen ook nog relatief hoge aantallen voor. Relatief,
want de aantallen zijn laag (rond de 10 paar per 25
km2) en uit een vergelijking met de aantallen uit de
periode vlak voor de eeuwwisseling blijkt dat hier de
soort ook een flinke veer heeft gelaten.

De grote winnaars vinden we in de bossen. Bos is in
Nederland niet een erg zeldzaam biotoop, de Veluwe,
Utrechtse Heuvelrug en Oost Nederland staat er –
nagenoeg – vol mee. En dan dat Flevolandse bos met
al dat waaibomenhout, dat kan toch nooit wat zijn in
vergelijking met die veel oudere bossen op het oude
land? Wie ooit op een vroege dauwtrapochtend in
april of mei zo'n bos heeft bezocht weet wel anders.
Je loopt er bijkans tegen een “wall of sound” van
vogelgezang aan. Uit de gestandaardiseerde tellin
gen voor de atlas blijkt dat hier fenomenale aantallen
boszangvogels zitten. Aantallen die glansrijk de ver
gelijking met die oudere bossen op het oude land
kunnen doorstaan. Koolmees, Tjiftjaf, Zwartkop, Tuin
fluiter, Winterkoning, Nachtegaal en Bosrietzanger
bereiken aantallen die net zo hoog zijn als andere
topgebieden: de Veluwezoom, het Drents-Friese
Woud en de binnenduinrand.

De Zanglijster spant echter de kroon. De hoogste
dichtheden van Nederland zijn juist te vinden in die
“waaibomen-bossen” van onze provincie. Robert Jan
Jonkvoorst verwoordt het wat droogjes aldus in de
atlas: “Hoge dichtheden halen Zanglijsters in bosge
bieden op voedselrijke en wat vochtige kleiige gron

figuur 3. Verspreiding Zanglijster als broedvogel in 2013-15

figuur 3. Verspreiding Tortel en Tuinfluiter als broedvogel in
2013-15.
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den zoals in Flevoland”. En hij slaat de spijker op zijn
kop, want dat is juist het bijzondere aspect van onze
polderbossen. Nergens in Nederland is op zo grote
schaal bos geplant op zulke rijke kleigrond. Stoere
populierenpercelen die als oceaanstomers in het
landschap staan, een rijke ondergroei van stikstofmin
nende Bramen, Brandnetels, Kleefkruid en andere
kruiden, een houtige ondergroei van Vlier, Sleedoorn
en Meidoorn, het zijn aspecten waar een Zanglijster
wel raad mee weet. Tel daar de enorme aantallen bij
op van de Segrijn- en Tuinslakken die de algen van
de boomstammen grazen en het is duidelijk dat dit
zanglijsterluilekkerland is. Als er iets typisch Flevolands
is, dan zijn het die stoere Flevolandse populierenbos
sen met Zanglijsters! Wij pleiten voor het omdopen
van dit blad. Niet langer “de Grauwe Gans” maar de
“Zanglijster”. (met dank aan Lukas van Lier die wees
op het atlaskaartje van de Zanglijster).
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