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Waarom een nieuwe atlas? 
Overzicht van eerdere atlasprojecten in Vlaanderen

Jaren veldwerk Periode Soorten Publicatie 
1973-1977 broedtijd broedvogels Devillers et al. 1988
2000-2002 broedtijd broedvogels Vermeersch et al. 2004
2020-2023 broedtijd/winter broed- & wintervogels …….

• Atlassen in Europa: frequentie van 15-20 jaar
• Nood aan nieuwe cijfers mbt aantallen, dichtheden en verspreiding
• Toetsen van gekende trends (ABV, BBV, ….)



Doel van de nieuwe
atlas? 

• Vastleggen actuele verspreiding van alle broed-
én overwinterende vogelsoorten

• Bepalen actuele populatie-groottes

• Areaals- en dichtheidsveranderingen ik kaart
brengen

• Hoe scoren onze meetnetten (bv. ABV?)

• Recruteren van nieuwe, jeugdige tellers

• Eindproduct: een nog betere, volledigere
Vogelatlas in 2024/2025



Methode
Veldwerk gebeurt in atlasblokken, kilometerhokken en op een centraal telpunt.

• Atlasblok 5x5 km. 647 voor Vlaanderen, elk met uniek nummer
(zie Vogelatlas.be). Ieder atlasblok telt 25 kilometerhokken van 1x1km.

• Binnen elk Atlasblok steeds eenzelfde set van 8 hokken voor
dichtheids-onderzoek: het ‘gouden grid’.

• Centraal in elk GG-hok ligt een telpunt waar 5-minuten telling
wordt uitgevoerd.  Waarnemer bepaalt ligging op toegankelijke plaats.

Atlasblok: complete soortenlijst opstellen voor broedseizoen én winter.

Gouden grid-hokken zo volledig mogelijke soortenlijst op basis van 2x 1u telwerk.

http://www.vogelatlas.nl/


Wat is er 
allemaal nieuw?

• Overwinterende vogels in 
kaart brengen

• Optioneel: 2e 5’ 
punttelling

• Kleine wijzigingen in turf-
en/of intekensoorten

• Online invoer, (Android-) 
App

• Opmaken totale
soortenlijst en aantallen: 
extra data-bronnen
beschikbaar



Stand van zaken
2021 2022



Stand van zaken
2022 2023



• 1 extra telseizoen broedvogels: 2023

• 1 extra telseizoen wintervogels: 2023/2024

• Daarna: schrijven!

• Huidige ‘gaten’ vooral nog in de Demervallei, Ham, Meerhout, Maasvallei, Lommel, Leopoldsburg (wolvengebied)

• Mogelijk versterking door tijdelijke INBO-contracten voor 2023… (meld je aan i.g.v. interesse: 
glenn.vermeersch@inbo.be – wouter.courtens@inbo.be )

• Claim een naburig hok?

• Iedereen: alle aanvullende gegevens die mét broedcode worden ingegeven op wrn.be, komen in het boek terecht! 

mailto:glenn.vermeersch@inbo.be
mailto:wouter.courtens@inbo.be


Atlasgegevens vroeger en nu…





Voorlopige resultaten
Dichtheden Boerenzwaluw 

2000-2002….
Voorlopige Gouden-grid presentie

2020-2022

Landbouw-soorten in Vlaanderen
2007-2021



Aantallen Boompieper 
2000-2002….

Voorlopige aantallen
2020-2022



Verspreiding Appelvink
2000-2002….

Voorlopige verspreiding
2020-2022

Bosvogels in Vlaanderen
2007-2021



Voorlopige verspreiding
2020-2022

Verspreiding Goudvink
2000-2002….

Aanwezigheid in
de winter



Verspreiding Cetti’s Zanger
2000-2002….

Voorlopige verspreiding
2020-2022



Verspreiding Bruine Kiekendief
2000-2002….

Voorlopige verspreiding
2020-2022

Aanwezigheid in 
de winter….



Dichtheden Kievit
2000-2002….

ABV-cijfers

Voorlopige Gouden-grid presentie
2020-2022



Voorlopige verspreiding
2020-2022

Havik - verspreiding
2000-2002….

Aanwezigheid in
de winter



Zomertortel
2000-2002….

Voorlopige verspreiding
2020-2022



Veldleeuwerik
2000-2002….

ABV-cijfers

Voorlopige verspreiding
2020-2022



Toendrarietgans
Kolgans

Kleine rietgans Grauwe gans



Toendrarietgans
Kolgans

Kleine rietgans Grauwe gans



Pik jij ook nog een blokje mee?

www.vogelatlas.be

Namens het 
atlas-team:

BEDANKT!
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