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Doelstelling
Sovon Vogelonderzoek Nederland volgt de
veranderingen in aantallen en verspreiding
van alle in ons land in het wild voorkomende
vogels. Signalerend onderzoek (monitoring)
en veld- en bureaustudies dragen bij aan het
verklaren van de gesignaleerde ontwikkelingen. Onze drijfveer is het toegankelijk maken
van kennis en informatie voor natuurbeheer,
natuurbeleid en natuurbescherming. Daarbij
zorgen we voor goede borging van onze kwaliteit, onafhankelijkheid en objectiviteit.
Sovon coördineert, stimuleert en ondersteund
systematisch veldonderzoek door vrijwilligers.
De meetnetten voor broedvogels en watervogels zijn onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring, uitgevoerd i.s.m. CBS en
provincies en gefinancierd door het Ministerie
van EL&I en Rijkswaterstaat.
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Nieuw atlasproject
half november van start

Nieuwe huisstijl
voor Sovon

Ergens vorig najaar kwamen in een vergaderzaaltje enkele medewerkers van het team
Communicatie, ikzelf en twee medewerkers van bureau Thoas.nl & mr10 bij elkaar voor
een creatieve sessie. Het doel was de aard en de cultuur van Sovon te benoemen ter
inspiratie voor de ontwerpers van het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl. In een tijdbestek van krap anderhalf uur wisten we met elkaar een groot vel vol te krijgen met
zaken als kernwaarden en –competenties, de associaties van eenieder daarbij én de
associaties op de associaties. Voor een buitenstaander was een nauwelijks leesbaar en,
vooral, chaotisch beeld het resultaat. Het maakte wel één ding heel duidelijk: Sovon is
een veelzijdige club.
Voor de vormgevers leek het mij een nachtmerrie om daarmee aan de slag te moeten
gaan. Maar niets van dat alles, zij hebben zich uitstekend van hun taak gekweten.
Op basis van die eerste creatieve uitbarsting van heel veel woorden ontwierpen zij een
logo met bijpassende huisstijl waar we snel blij van werden; dat ging de goede kant op!
Want we herkenden er veel van terug: de (boeren)zwaluw (die is natuurlijk ook van ons!),
de cirkels als illustratie voor de wetenschappelijke vertaling van de waarnemingen,
met punten in diagrammen en met populatiecycli, de blauwe kleur voor de betrouwbare
uitstraling, het vliegen als metafoor voor de dynamiek van ons werk en onze club.
Knap gedaan dus onder prima begeleiding van onze communicatiecollega’s.
Als uitvloeisel van dit proces hebben we het zelfs aangedurfd de schrijfwijze van onze
naam aan te passen. Nu dat niet langer een acroniem is was het logisch om het voortaan
als naam te gaan schrijven en dus alleen een beginkapitaal te gebruiken; Sovon in plaats
van Sovon. In combinatie met nieuwe fonts oogt het tegelijkertijd heel nieuw maar ook
nog steeds erg vertrouwd.
Het resultaat heeft u nu in handen, de eerste Sovon-Nieuws nieuwe stijl. Natuurlijk hopen
we dat ook u er een goed gevoel bij krijgt. Het is misschien even slikken om het kaartje
niet meer te zien en om de geheel vernieuwde zwaluw te zien vliegen. Maar het went
snel! Het logo en de huisstijl zullen vast niet iedereen meteen aanspreken, hoewel de
eerste reacties via de sociale media wel heel positief zijn. De huisstijl zal de komende
tijd ook steeds verder worden uitgewerkt want het aantal nieuwe mogelijkheden is bijna
eindeloos. Als straks de nieuwe website online gaat, zal dat nog duidelijker blijken.
Ik denk dat we hiermee weer een goede stap doen en laten zien dat Sovon voortdurend
in beweging is en zal blijven.
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Theo Verstrael

Agenda
Juli
(14) watervogeltelling selectie van monitoringgebieden

Augustus
(17, 24 & 31) slaapplaatsentelling Reuzenstern
(18) watervogeltelling selectie van monitoringgebieden (25-26) Dutch Bird Fair

September
(15) watervogeltelling monitoringgebieden, ganzen- & zwanentelling
(22) slaapplaatsentelling Aalscholver en Wulp

Oktober
(13) watervogeltelling monitoringgebieden, ganzen- & zwanentelling
(20) slaapplaatsentelling Grote Zilverreiger

November
(17) watervogeltelling monitoringgebieden, ganzen- & zwanentelling
(24) Landelijke Dag

Oehoe bij jong op grondnest. 17 mei 2012,
Noord-Brabant (zie ook pagina 14).
Foto: Saskia Timmer

De kogel is door de kerk, zo meldden we al eerder via onze website:
we gaan van start met een nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels!
Het is nog niet heel lang geleden dat de tweede Atlas van de Nederlandse
broedvogels uitkwam (2002), maar de Nederlandse broedvogelbevolking is
aan grote veranderingen onderhevig.
Voor doortrekkers en wintergasten is dat niet anders. Voor die groepen dateert
de vorige atlas van 30 jaar geleden. Bonte Kraaien zijn in deze periode vrijwel
verdwenen en Grote Zilverreigers sterk opgekomen, om maar eens twee uitersten
te noemen. Maar hoe zou de winterverspreiding van bijvoorbeeld Blauwe Kiekendief, Roek en Kneu veranderd zijn? Bovendien bestaat er in het Nederlandse en
Europese natuurbeleid grote behoefte aan actuele en nauwkeurige gegevens over
verspreiding en aantallen van vogels. Kortom, hoog tijd voor een nieuwe atlas!
Het veldwerk gaat vanaf half november 2012 van start. Het gaat drie winter- en
drie broedseizoenen in beslag nemen.
Nieuwe opzet?
De opzet van het veldwerk is grotendeels
gelijk aan die van de laatste broedvogelatlas.
Een van de doelstellingen is om veranderingen in kaart te brengen, en dan moeten we
er uiteraard voor zorgen dat de verzamelde gegevens vergelijkbaar zijn. Complete
soortenlijsten per atlasblok, in combinatie
met meer kwantitatieve gegevens van kilometerhokken en punten, vormen daarom
opnieuw de basis. Het veldwerk wordt met
een vergelijkbare insteek uitgebreid naar de
winterperiode. Ten opzichte van voorgaande atlasprojecten willen we wel fijnschaliger
verspreidingsbeelden kunnen maken, met
meer aandacht voor dichtheden en aantallen in heel Nederland en voor verschillende
regio’s en landschapstypen. Dat betekent
niet dat het veldwerk veel ingewikkelder
wordt. We kunnen dit namelijk grotendeels
bereiken door de telgegevens te koppelen
aan digitale habitatinformatie, die veelal
landdekkend beschikbaar is.
Adopteer een atlasblok…
De basis van het veldwerk vormt het onderzoek in atlasblokken (figuur 1). We vragen
tellers om één of meer atlasblokken onder
handen te nemen en daarvoor een volledige soortenlijst op te stellen, voor zowel
het broedseizoen als de winterperiode
(15 november - 15 februari). Een atlasblok
dient in één van de jaren onderzocht te
worden. Wel kunnen waarnemingen uit
de andere onderzoeksjaren van het atlasproject worden meegenomen, net als aanvullende waarnemingen uit andere gegevensbronnen. Per atlasblok vragen we om
een aantalschatting in klassen van de zeldzame en schaarse soorten. Wat we extra
vragen ten opzichte van de vorige atlas, is
om van schaarse en zeldzame soorten ook
de exacte locatie van de waarnemingen in
te tekenen. Dit is tegenwoordig al gemeengoed onder vogelaars.

De meer gestandaardiseerde component
om dichtheden en veranderingen in kaart te
brengen blijft het onderzoek in kilometerhokken. In elk atlasblok zijn er, volgens een
vast patroon, acht aangewezen: het ‘gouden
grid’. Elk van deze kilometerhokken wordt
minstens vier keer in een jaar doorkruist
gedurende precies een uur. De bezoekperiodes zijn 1 april - 15 mei, 16 mei - 30 juni,
15 november - 31 december en 1 januari - 15
februari. Meer dan vier bezoeken zijn overigens zeer welkom. Die kunnen zowel binnen de genoemde perioden als in de andere
maanden van het jaar worden gebracht.
Bij de bezoeken aan de acht kilometerhokken worden algemene soorten alleen
aangestreept, de schaarse soorten geturfd
en de zeldzame soorten ingetekend op kaarten. Tijdens het bezoekuur wordt in het
middelpunt van elk kilometerhok een 5
minuten durende punttelling uitgevoerd,
waarbij alle aanwezige individuen worden
geteld (vorige atlas: alleen soort aanstrepen). Nieuw ten opzichte van de vorige
atlas is verder dat we tellers stimuleren om
tijdens de punttelling alle waargenomen
vogels op kaart in te tekenen en aansluitend nog een tweede 5 minuten te tellen.
Uit praktijktesten bleek dat deze aanvulling veel waardevolle gegevens oplevert. Dit
geschiedt op vrijwillige basis en zal vooral
vogelaars met veel telervaring aanspreken.
…of doe op een meer vrijblijvende
manier mee
Er zijn verschillende laagdrempelige instapmogelijkheden om aan het atlasproject mee
te doen. Vogelaars kunnen losse waarnemingen doorgeven via Waarneming.nl of
de atlas-site; vooral van (lokaal) schaarse
en zeldzame soorten zijn die welkom. Een
waardevolle bijdrage voor tellers die geen
eigen atlasblok willen adopteren, is het uitvoeren van uurtellingen (incl. 5 min. puntteling) in kilometerhokken op willekeurige
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Blauwe Reiger blijft stug
achteruit vliegen, Roek
stabiel in de kolonies
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Adopteer
een atlasblok
plekken in Nederland. Zowel binnen als buiten het ‘gouden
grid’, en in alle maanden van het jaar. Leuk om te doen als
je bijvoorbeeld een dagje of weekendje elders in het land
vertoeft! Dit helpt ons om de verspreidingskaarten te detailleren. Voorts is het mogelijk om alleen de punttellingen uit
te voeren, op de middelpunten van kilometerhokken. Doe
dit dan wel in de hierboven beschreven 2 x 5 min. variant,
dus inclusief het intekenen van alle waargenomen vogels
op kaart. Dit zorgt dan meteen voor de aansluiting met de
telmethode van het Meetnet Agrarische Soorten, die we dan
uitbreiden naar andere landschapstypen.
Naar een ‘levende’ verspreidingsatlas
Bij de inzameling van de gegevens en presentatie van de
resultaten willen we gebruik maken van de mogelijkheden
van de moderne tijd. Dus geen papieren formulieren, maar
mobiele en online invoer van gegevens. Daarvoor worden
momenteel apps en een website ontwikkeld. Ook gaan we
internet gebruiken voor een gedetailleerdere en uitgebreidere presentatie van resultaten dan in een papieren atlas
mogelijk is. Die willen we al tijdens de onderzoeksperiode
beschikbaar maken. We hoeven dan voor het bekijken van
de resultaten niet te wachten op de uiteindelijke publicatie,
maar kunnen al tijdens het atlasproject de ontwikkelingen
volgen op steeds geactualiseerde verspreidingskaarten. Op
die manier ontstaat een ‘levende’ verspreidingsatlas op
internet, die we ook na afloop van de atlasperiode kunnen
blijven verversen met nieuwe veldgegevens. De informatie uit de lopende meetnetten, zoals BMP, MUS, PTT en
Watervogels zal daarvoor met de atlasgegevens worden
geïntegreerd. We hopen dat tellers hun ’reguliere’ BMPplotje of PTT-route tijdens de atlasperiode blijven doen.
Planning
Deze zomer gaan we hard aan de slag met het ontwikkelen
van de web-, database en mobiele applicaties en het schrijven van de handleiding voor veldwerk. In augustus gaan we
de tellers van de vorige broedvogelatlas (2002) benaderen
met de vraag of ze ook deze keer weer hun atlasblok(ken)
van destijds willen onderzoeken. Zij krijgen op deze manier
voorrang bij het inschrijven voor een atlasblok, wat ook de
vergelijkbaarheid met de vorige atlas ten goede zal komen.
Vanaf begin september willen we alle waarnemers de gelegenheid bieden om een atlasblok via de website te claimen,
of om anderszins hun medewerking kenbaar te maken. We
gaan er van uit dat de respons net zo overweldigend zal zijn
als tijdens de vorige atlas, die destijds echt een boost heeft
gegeven aan de vogeltelactiviteiten in ons land. Hou dus de
verdere aankondigingen op de website in de gaten: www.
vogelatlas.nl !
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Chris van Turnhout & Jouke Altenburg
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Wanneer deze Sovon-Nieuws verschijnt, zit het broedseizoen voor een aantal
kolonievogels er alweer grotendeels op. Dankzij vlotte online invoer van tellingen
krijgen we tegenwoordig al snel een beeld van de aantalsontwikkeling.

Kilometerhok-onderzoek

Atlasblok-onderzoek

Bezoek 8 km-hokken viermaal precies 1 uur
(= 4 uur veldwerk per km hok)

Opstellen van zo volledig mogelijke
soortenlijst per atlasblok, voor zowel
broed- als winterseizoen

• De bezoeken uitvoeren in de volgende perioden:

1 apr - 15 mei, 16 mei - 30 jun, 15 nov -31 dec,
1 jan - 15 feb (broedtijd ochtend, winter hele dag).

• De 8 te onderzoeken km-hokken zijn vooraf

geselecteerd volgens een vast patroon, het ‘gouden
grid’ (de gearceerde hokken in het voorbeeld).

• In de km-hokken de zeldzame soorten intekenen
op kaart, de schaarse soorten turven en de
algemene soorten alleen aankruisen.

• Voer tijdens de vier km-hok-bezoeken een 5 minuten

durende punttelling uit in het midden van elk
km-hok. Alle aanwezige individuen turven. Optioneel:
alle vogels intekenen op kaart en aansluitend
nog een tweede 5 minuten tellen.

• Optioneel: méér dan viermaal een uurbezoek aan

de km-hokken brengen (zowel binnen de voorgeschreven veldwerkperioden als in andere maanden
van het jaar) of uurbezoeken brengen aan andere
km-hokken binnen atlasblok.

Strenge vorst nekt veel Blauwe Reigers.
Dordrecht, 9 januari 2010. Foto: Hans Gebuis

Bezoek alle biotopen minstens driemaal in
zowel broed- als winterseizoen (= totaal 6x)
• Nachtvogels horen erbij; breng dus avond-/nacht-

bezoeken in het broedseizoen; (gedoseerd) afspelen
van geluiden is aanbevolen.

• Teken alle waarnemingen van zeldzame soorten
in op kaart.

• Teken broedkolonies in op kaart en tel/schat het
aantal broedparen.

• Noteer van alle soorten broedvogels de hoogst
waargenomen broedzekerheidscode.

• Schat het aantal broedparen (broedseizoen) of
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individuen (winter) van schaarse en zeldzame
soorten in het atlasblok, in de volgende klassen:
1-3, 4-10, 11-25, 26-50, 51-100, 101-500, 5011000, >1000.
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• Aanvullende waarnemingen uit alle onderzoeksjaren

9000

en gegevens uit meetnetten en andere gegevensbronnen (o.a. Waarneming.nl) worden door Sovon
meegenomen
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10000
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Atlascoördinator bekend,
atlas-DC’s gezocht!
De coördinator van het atlasproject is inmiddels bekend:
Jouke Altenburg, werkzaam bij Vogelbescherming Nederland,
heeft de Sovon-gelederen versterkt voor deze spannende klus.
Een goed voorbeeld van de zich verder ontwikkelende samenwerking
tussen beide organisaties. Een van zijn eerste belangrijke acties
is het werven van atlas-districtscoördinatoren. Deze vrijwilligers
vormen, net als tijdens vorige atlassen en in veel meetnetten,
een cruciale schakel in de aansturing van de tellers in de regio.
Hun primaire taak is om tellers te zoeken en waar nodig te
begeleiden, en om Sovon te ondersteunen bij de datacontrole.
Heb je belangstelling om deze rol in jouw district te vervullen,
laat het ons dan weten door een mail te sturen aan
vogelatlas@Sovon.nl. Wij nemen dan vanaf medio juli
contact met je op. Het DC-schap is een flinke klus,
maar je krijgt er veel kennis en contacten voor terug:
je bent de spin in het web voor het veldwerk in jouw district.
Uiteraard is er een onkostenregeling.
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2000
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Figuur 1. Ontwikkeling landelijke broedpopulatie
van de Blauwe Reiger sinds 1990.
Koudere winters zijn met een pijl aangegeven.

Tabel 1. Roek, voorlopig aantal broedparen,
berekend over reeds ingestuurde
telgegevens van kolonies die zowel
in 2012 als 2011 geteld zijn.
Provincie
2011
			
Drenthe
5458
Overijssel
4041
Utrecht
624
Zuid-Holland
370
Zeeland
7
Noord-Brabant
2775
Noord-Holland
3
Limburg
3590
Groningen
2160
Gelderland
5862
Friesland
2699
			
Totaal
27589

2012

Verschil (%)

5812
3935
571
446
5
2733
0
3734
2131
5714
2583

6.5
-2.6
-8.5
20.5
nvt
-1.5
nvt
4.0
-1.3
-2.5
-4.3

27664

0.3

Opnieuw afname Blauwe Reiger
In de lijn der verwachting liet de Blauwe
Reiger voor het vierde jaar op rij een veer.
De afgelopen drie winters kenden alle een
periode van strenge vorst die veel Blauwe
Reigers de das omdeed. De afgelopen winter
verliep tot 30 januari gunstig voor vorstgevoelige soorten zoals de Blauwe Reiger. De
navolgende vorstperiode groeide echter binnen vijf dagen uit tot een landelijke koudegolf volgens het KNMI. Dat is het wanneer
De Bilt een serie van minstens vijf ijsdagen
vaststelt (hele etmaal onder nul), waarvan
tenminste drie dagen met strenge vorst
(minimum onder de -10 0C). De koudegolf
van begin februari 2012 was de 33e sinds
1901 en de eerste in 15 jaar. De vorige, die
eveneens 12 dagen duurde en destijds een
Elfstedentocht mogelijk
maakte, beleefde ons
land begin 1997.
Het effect van de vorst
op Blauwe Reigers tekent
zich duidelijk af in figuur
1. In drie jaar nam de
landelijke populatie met
bijna 30% af, en het ziet
ernaar uit dat dit heeft
doorgezet in 2012.
2010
Het effect van de koudegolf in februari
2012 laat zich voorzichtig afmeten door de
telresultaten te vergelijken van de Blauwe
Reiger-kolonies die nu al gemeld zijn bij
Sovon en ook in 2011 doorgegeven werden.
Het gaat om 159 kolonies, ongeveer 36%
van het totaal aantal bewoonde kolonies van
2011. Van 51 kolonies kwam het totaal aantal
nesten hoger uit dan in 2011, bij 30 kolonies
bleef het aantal gelijk en van 78 kolonies
liep het aantal broedparen terug. In totaal
komt het aantal getelde nesten in 2012 uit op
2786, een achteruitgang van 6% ten opzichte
van een jaar eerder met 2954 nesten.
Niet overal was het malaise. Twee kleine kolonies in Noord-Brabant namen toe
(Groesplaat bij Sleeuwijk van 19 naar 27
nesten en het Gat van de Ham bij Drimmelen
van 4 naar 14 nesten), net als in de wijk
Gravedeel in Dordrecht, waar de sinds 1998
getelde kolonie met bijna 60% toenam naar
232 paren. Er komen echter hoofdzakelijk
negatieve resultaten binnen. Meest negatief tot nu toe is Noord-Holland, waar de
helft van de 32 binnengekomen kolonies
achteruitgang vertoonde, met in totaal een

verlies van 102 nesten. Voorbeelden zijn het
Wilhelminapark van Enkhuizen (-60% naar
17 nesten), de Bijlmerweide in Amsterdam
(halvering tot 17 nesten) en IJdoorn,
Durgerdam (van 10 naar nul). Het verlies in
Zuid-Holland (42 kolonies tot nu toe doorgegeven) lijkt beperkt te blijven tot 2%. In
2011 telden deze kolonies 896 nesten en nu,
in 2012, 879.
Roek blijft op peil
Viel het aantal Roeken in 2011 nog met
bijna 8% terug, uit de voorlopige resultaten
van 2012 komt een stabilisering naar voren.
Van bijna 700 (!) kolonies die in 2011 geteld
werden zijn ook de gegevens van 2012 al
bekend. Dat levert een vrijwel gelijk aantal
broedparen op (tabel 1).
Behalve van Flevoland, waar sinds 1997
geen Roeken meer broeden, kwamen uit
alle provincies gegevens binnen. De verschillen waren het grootst in provincies die
niet echt bekend staan om hun Roeken:
Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.
Het gaat hier om relatief kleine aantallen.
Van de andere provincies laat Drenthe met
een steekproef van 139 kolonies het meest
positieve resultaat zien (+6,5%).
Binnen de provincies bestaan uiteraard
wel opmerkelijke verschillen op kolonieniveau tussen beide jaren. Bij plotselinge
sterke aantalsdalingen of zelfs verdwijning
is vaak sprake van verstoring. Roeken zijn
echte lawaaimakers in hun kolonies. Het
verjagen van de vogels leidt weliswaar vaak
tot het verdwijnen van een kolonie in de
dorpskern, maar ook tot het ontstaan van
meerdere kleinere kolonies in het gehele
dorp, waardoor de ‘overlast’ nog groter zou
kunnen worden. En dat er steeds meer kolonies ontstaan, komt ook naar voren in het
aantal bewoonde kolonies in de afgelopen
10 jaar.
In de periode 2001-05 kenden we gemiddeld zo’n 634 bewoonde kolonies van ieder
gemiddeld 72,6 nesten. In de periode 200711 lag het aantal kolonies bijna 40% hoger,
op 879 bewoonde kolonies. Het gemiddelde
aantal nesten per kolonie daalde tegelijkertijd met 28% naar 52,5 nesten per kolonie.
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Joost van Bruggen
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