
Eerder in rapporten gepresenteerde gegevens van vogelsoorten die van belang zijn voor

Natura2000-beleid zijn onlangs gebundeld en toegankelijk gemaakt voor een breder

publiek. Niet alleen terreinbeheerders en planologen zullen hier informatie vinden over

de ontwikkelingen in Natura2000-gebieden, ook vogelaars en andere geïnteresseerden

geeft het inzicht in de vogelstand in hun favoriete excursiegebieden.

De Europese Vogelrichtlijn is één van de belangrijkste uitgangspunten
voor het Nederlandse natuurbeleid voor vogels. In dit land zijn 78
gebieden vanwege het voorkomen van specifieke vogelsoorten aan-
gewezen als beschermd gebied in het kader van de Vogelrichtlijn.
Daarnaast zijn er nog negen habitatrichtlijngebieden met instand-
houdingsdoelstellingen voor vogels. Samen zijn ze onderdeel van
het Natura2000 netwerk, dat bedoeld is om de achteruitgang van
de biodiversiteit van de Europese natuur tot staan te brengen en
waar nodig te versterken. Vogelgegevens van SOVON Vogelonder-
zoek Nederland zijn niet alleen cruciaal gebleken bij de aanwijzing
van de gebieden, ze spelen ook een belangrijke rol bij de uitwerking
van beheerplannen, de monitoring van de verdere ontwikkelingen
en het beoordelen van ruimtelijke ingrepen.
Onlangs is op www.sovon.nl informatie beschikbaar gemaakt
die is bedoeld om dit proces te faciliteren.
Voor alle relevante Natura2000-gebieden wordt inzicht gegeven in
de actuele vogelstand en de ontwikkelingen op lange en korte ter-
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mijn (fig. 1). Bij winter- en trekvogels wordt tevens aangegeven of
het om voedselgebieden dan wel slaapplaatsen (rustplaatsen) gaat,
waarvoor weer afzonderlijke instandhoudingsdoelstellingen gelden.
De opzet is enigszins vergelijkbaar met het eerder verschenen rap-
port ‘Trends van vogels in het Nederlandse Natura2000 netwerk’,
van SOVON & CBS (2005), maar kent door de digitale toegang
meer mogelijkheden voor presentatie van de beschikbare informa-
tie. De gegevens worden in tabelvorm gepresenteerd, maar kunnen
bij de meeste soorten ook als grafiek worden bekeken en direct wor-
den vergeleken met het landelijke beeld. Tabellen en figuren zijn
voor eigen gebruik als excel werkblad te downloaden (mits bronver-
melding in acht wordt genomen) of als pdf-document te printen.
Een indicatie van de begrenzing van het gebied is eveneens als pdf-
document beschikbaar. Het is van belang bij gebruik en interpretatie
van de gegevens te letten op de uitleg die bij de tabellen en figuren
wordt gegeven. De cijfers zullen jaarlijks in december worden geac-
tualiseerd, na de bewerking en controle van actuele telgegevens.
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Alle vogelgegevens zijn afkomstig uit het landelijk broedvogel- en
watervogelmeetnet dat SOVON organiseert in het kader van het
Netwerk Ecologische Monitoring (www.netwerkecologischemonito
ring.nl), dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Rijk en in samen-
werking met CBS, Rijkswaterstaat en provincies. Het veldwerk wordt
grotendeels gedragen door vrijwillige vogelwaarnemers, vaak in
samenwerking met terreinbeheerders, verschillende instituten en
soortspecialisten. In dat kader worden onder andere jaarlijks vrijwel
alle Natura2000-gebieden op het voorkomen van broedvogels
onderzocht en worden in het relevante deel van het jaar maande-
lijkse tellingen van watervogels uitgevoerd. Over de resultaten van
deze tellingen wordt jaarlijks gerapporteerd.

Meer informatie over de verschillende telprojecten is te vinden
op www.sovon.nl/projecten. Via www.sovon.nl/N2000 zijn
de gegevens over vogelstand en aantalontwikkelingen in
Natura2000-gebieden te bekijken.
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Andere belangrijke links over
Natura2000 in Nederland

http://www.minlnv.nl/
Algemene informatie over Natura2000 en
bestuurlijke besluitvorming.
http://www.natura2000.nl/
Algemene informatie over implementatie
van Natura2000 beleid in Nederland.
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
Inhoudelijke informatie over aanwijzingsbesluiten
en begrenzing van gebieden.
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/dossiers/
nl0133-vogels.html?i=8-112
Informatie over de ontwikkelingen van indicatorsoorten.
http://www.sovon.nl/soorten
Informatie over status, landelijke verspreiding
en landelijke trends van alle Nederlandse vogelsoorten.

Fig. 1. Vogelgegevens van
Natura2000-gebieden zijn nu

op overzichtelijke wijze
digitaal toegankelijk gemaakt.

Fig. 2. Bij de presentatie van de gegevens is ook te zien hoe ontwikkelingen
in een Natura2000-gebied zich verhouden tot het landelijke beeld.


