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  Systematisch kmhok-onderzoek   
 

Overige onderzoek en losse waarnemingen 

           

 

       ● Organisatie veldwerk via atlasblok   
 

● Iedereen kan een bijdrage leveren   

                  
 

                  

● Bezoek alle 25 kmhokken tweemaal    
 

● Losse kmhok-onderzoeken kunnen altijd  

  per seizoen (totaal acht maal).     
 

  en overal.           

                  
 

                  

● Perioden bezoeken:        
 

● Streef altijd naar complete soortenlijst  

  lente:    1 mrt-15 apr, 16 apr-31 mei   
 

  van gebiedsgebonden vogels per kmhok. 

  zomer:  1 juni-15 juli, 16 juli-31 aug    
 

                  

  herfst:   1 sep-15 okt, 16 okt-30 nov   
 

● Onvolledige soortenlijsten en losse     

  winter:  1 dec-15 jan, 16 jan-28(29) feb. 
 

  waarnemingen zijn ook van belang.   

                  
 

                  

● Bezoeken mogen worden verdeeld     
 

● Directe invoer soortenlijsten via Avimap  

  over meerdere jaren.       
 

  of later via portal LiveAtlas.     

                  
 

                  

● Minimaal 30 en maximaal 90 minuten 
 

● In de broedtijd bij broedvogels    

  per bezoek, afhankelijk vogelrijkdom 
 

  maximale broedcode opgeven.     

  en landschapsstructuur.       
 

                  

                  
 

● Losse waarnemingen bij voorkeur via  

● Complete soortenlijst per bezoek van 
 

  Waarneming.nl         

  gebiedsgebonden soorten.     
 

                  

                  
 

● Bij losse waarnemingen in de broedtijd  

● In de broedtijd bij broedvogels    
 

  bij broedvogels ook maximale      

  maximale broedcode opgeven.     
 

  broedcode opgeven.       

                  
 

                  

● Veldwerk direct invoeren via Avimap  
 

● Bij waarneming.nl gedrag invullen.   

  of later via portal LiveAtlas     
           

Figuur 1  Schematisch overzicht van het onderzoek in kilometerhokken. 
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Samenvatting 
 

Doel en organisatie 

- 2021-2028: derde provinciale vogelatlas (derde voor broedvogels, eerste voor vier 

seizoenen). 

- Hoofddoel: vastleggen van actuele verspreiding van broedvogels en niet-broedvogels, 

evenals veranderingen in de broedvogelverspreiding ten opzichte van eerdere atlassen. 

- Provinciale aansturing vanuit projectgroep SVN, regionaal door Vogelwerkgroepen. 

- Project loopt grotendeels via LiveAtlas van Sovon. 

- Meetnetten van Sovon a.u.b. gedurende atlasjaren voortzetten (laat tellingen niet vallen!). 

De gegevens uit de meetnetten dragen ook bij aan de atlas. 

- Complete soortenlijst per kilometerhok voor alle vier seizoenen.  

- Vogelwerkgroepen claimen een aantal atlasblokken binnen hun werk- of 

waarnemingsgebied. Voor niet geclaimde atlasblokken worden tellers gezocht. 

- Iedereen met voldoende kennis van vogels kan meedoen. Onderzoek van losse 

kilometerhokken losse waarnemingen zijn ook welkom.  

 

Atlasblokken en kilometerhokken 

- Basis voor onderzoek is het kilometerhok, maar veldwerk wordt zoveel mogelijk 

georganiseerd via atlasblokken (5x5 kmhokken).  

- Minimaal acht veldbezoeken (twee per seizoen) van minimaal 30 en maximaal 90 minuten 

afhankelijk landschapsstructuur en vogelrijkdom.. 

- Hiermee zijn effecten van wisselende telinspanning te verkleinen en wordt een 

representatief provinciaal beeld verkregen van zoveel mogelijk soorten. 

 

Algemene aanwijzingen veldonderzoek 

- Uitvoering veldwerk in de jaren 2021 tot en met 2027. Indien nodig worden nog 

ontbrekende gegevens verzameld tot en met 28 februari 2029.  

- Veldwerk in de vier meteorologische seizoenen: winter, lente, zomer en herfst; daarbinnen 

vallen vaste telperioden. 

- Onervaren tellers wordt geadviseerd vooraf contact te zoeken met ervaren tellers voor 

gezamenlijke uitvoering. 

- Vraag zelf toestemming aan de terreineigenaren. 

 

Veldwerk 

- Alle soorten tellen, dus ook exoten. 

- Atlas behandeld alleen gebiedsgebonden vogels.  

- Voor de meeste soorten worden alleen aanwezigheid (zonder aantallen) gevraagd. 

- Er komt een (beknopte) lijst met soorten waarvan aantallen (of schattingen) gewenst zijn. 

- In de broedtijd (maart-juli) maximale broedcode opgeven bij mogelijke broedvogels. 

- Veldwerk kan zowel op papier of direct via de app Avimap. 

- Voor veldwerk op papier is de app TopoGPS handig voor grenzen kilometerhokken. 

- Verdeel aandacht bij veldwerk over alle aanwezige biotopen. 
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Losse tellingen en losse waarnemingen  

- Naast de acht ‘standaardbezoeken’ zijn aanvullende bezoeken altijd nuttig. 

- Losse kilometerhoktellingen zijn altijd welkom, vooral van belang in gebieden die weinig 

door vogelaars worden bezocht.  

- Losse waarnemingen van schaarse en zeldzame vogels, maar ook van soorten met een lage 

trefkans, is zinvol. Opgeven via Waarneming.nl , maar kan ook via LiveAtlas.nl  

- Losse waarnemingen hebben alleen waarde met nauwkeurige locatie en gedragsindicatie 

(broedcode of gedrag) 

 

Na het veldwerk 

- Invoer van gegevens kan zowel direct in het veld als achteraf in de app Avimap. 

- Invoer van gegevens kan ook via het invoerportaal van LiveAtlas. 

- Controleer ingevoerde gegevens direct na de invoer en voer noodzakelijke wijzigingen en/of 

aanvullingen door. 

- Validatie gegevens in LiveAtlas (deels automatisch) door Sovon. Door het projectteam zal  

nog een check achteraf plaatsvinden. 

- Bij vragen of onduidelijkheden neemt het projectteam contact op met de teller. 

 

 

 

  



7 
 

1. Inleiding 
 

Tien jaar na het verschijnen van de Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels heeft de SVN besloten 

om in 2030, als de SVN 50 jaar bestaat, opnieuw te komen met een provinciale vogelatlas van en 

voor de Noord-Hollandse vogelaars! Anders dan vroeger zal deze Vogelatlas vrijwel zeker voor het 

overgrote deel een digitale atlas worden. 

Het wordt een vierseizoenen atlas die naast broedvogels, ook aandacht besteedt aan het voorkomen 

van vogels in de zomer, herfst en winter. Een grootschalig onderzoek past in de wens om binnen de 

SVN meer gezamenlijke onderzoeksprojecten te starten.  

 

Van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2027 wordt de verspreiding van de vogels van 

Noord-Holland op een gedetailleerde schaal in kaart gebracht. Honderden vogelaars, (vrijwel) 

allemaal vrijwilligers, gaan voor een nieuwe Noord-Hollandse Vogelatlas op pad, gedurende de vier 

seizoenen. Welke soorten treffen ze aan?  Is de verspreiding onderhevig aan veranderingen? Dat zijn 

de vragen die we na afloop van het project kunnen beantwoorden.  

 

In Noord-Holland is al veel bekend is over aantallen, verspreiding en trends van vogels. Is een 

provinciaal atlasproject dan wel nodig? Ja, want de veranderingen in de vogelwereld gaan snel.  

Het is belangrijk zulke veranderingen vast te leggen. 

Tegelijkertijd neemt de behoefte aan nauwkeurige gegevens over het voorkomen van vogels sterk 

toe. Vogelgegevens spelen op allerlei gebieden een rol, bij natuurbeleid, in beschermingskwesties, 

bij terreinbeheer of de planning van infrastructurele projecten. Om rekening te kunnen houden met 

vogels, is gedetailleerde informatie nodig over verspreiding. Informatie die we met de nieuwe 

Noord-Hollandse Vogelatlas verzamelen. 

 

Gegevens verzamelen voor de Noord-Hollandse Vogelatlas is niet alleen zinvol maar ook leuk. In het 

veld zijn en de vogels horen en zien: dat gaat nooit vervelen. Dat je daarbij bijdraagt aan een groter 

geheel, is mooi meegenomen. Dat geldt niet alleen voor een provinciaal beeld. Vogelwerkgroepen 

brengen op deze manier de vogelwereld in hun eigen werkgebied in kaart. En voor de individuele 

vogelaar is het prachtig om na afloop van het project ‘alles’ te weten over de vogels in favoriete 

gebieden of de eigen omgeving. 
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2. Doel en organisatie 
 

SVN en vogelonderzoek 

De SVN is in 1980 o.a. in het leven geroepen om een grootschalig onderzoek naar het voorkomen 

van de zes klassiek weidevogels mogelijk te maken. Een voornamelijk door vrijwilligers gedragen 

project, die uitmondde in de publicatie van Weidevogels in Noordhollands Noorderkwartier (SVN 

1982). In de tientallen jaren daarna ontwikkelde de SVN zich tot een organisatie die provinciale  

vogeltellingen coördineerde en tegelijkertijd steeds actiever werd op het gebied van natuur- en 

vogelbescherming. Van 1981 tot en met 2001 gaf de SVN ook een kwartaaltijdschrift uit, de 

Graspieper.  

Om het provinciale beeld van alle soorten te behouden, zijn periodieke atlasprojecten relevant. 

Twee provinciale atlasprojecten zijn inmiddels uitgevoerd (tabel 1). In beide gevallen gold de 

aandacht uitsluitend de broedvogels. De geplande atlas in 2030 legt als eerste ook de verspreiding 

buiten de broedtijd vast.  

Beide broedvogelatlassen beperkten zich grotendeels tot de aan- of afwezigheid van een soort per 

kilometerhok. De geplande atlas sluit hierop aan en levert verspreidingskaarten voor alle vier  

seizoenen.  

 

Tabel 1  Overzicht van provinciale atlasprojecten 

 

Jaren veldwerk  Periode  Soorten  Publicatie                       

1985-1989  broedtijd  broedvogels  Ruitenbeek et al 1990 

2005-2009  broedtijd  broedvogels  Scharringa et al 2010 

2021-2027(2029)1)  hele jaar  alle soorten  SVN 2030? 
1) De periode 1 maart 2027 tot en met 28 februari 2029 wordt benut om ontbrekende gegevens te verzamelen.

  

 

Doelen Vogelatlas 2030 

Kort samengevat luiden de doelstellingen voor de nieuwe Vogelatlas als volgt: 

- Vastleggen van de actuele verspreiding van alle soorten vogels per kilometerhok in de vier 

meteorologische seizoenen. 

- Bepalen van verspreiding van broedvogels per kilometerhok in de broedtijd (maart-juli).  

- Vastleggen van veranderingen in de verspreiding van broedvogels ten opzichte van beide 

eerdere provinciale broedvogelatlassen.  

- Vastleggen van veranderingen in de verspreiding van wintervogels ten opzichte van de 

landelijke Vogelatlas 2012-2015 (Sovon 2018). 

- Instroom van nieuwe vogeltellers stimuleren. 

Het beoogde eindproduct is een digitale atlas (website) met verspreidings- en veranderingskaarten, 

naast een beknopte samenvatting in gedrukte vorm. 

 

Organisatie 

De provinciale aansturing van het project vindt plaats vanuit het SVN bestuur, gedelegeerd aan een  

projectteam.  Op regionale schaal wordt het veldwerk vooral aangestuurd door de lokale 

Vogelwerkgroepen. Voor namen en adressen zie www.vogelwerkgroepennh.nl . 
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Terugkoppeling van resultaten vindt plaats via berichten en artikelen in Tussen Duin en Dijk,  

nieuwsbrieven of de website (nog te bepalen).  

Het atlasproject verloopt digitaal via de site van LiveAtlas.nl van Sovon, omdat de methodiek voor de 

Noord-Hollandse Vogelatlas in grote lijnen overeenkomt met die van de LiveAtlas. Hierbij kunnen 

gegevens zowel via de app Avimap als via het invoerportaal van de LiveAtlas worden ingevoerd. 

Waarnemingen uit Waarneming.nl zullen ook bij het project worden betrokken. 

Mensen die graag zouden willen meedoen maar niet over internet beschikken, kunnen toch  

meedoen. Voor hen zal een passende oplossing worden gezocht.  

 

Atlaswerk of meetnet?  

Veel vogelaars doen al jarenlang mee met de door Sovon georganiseerde vogelmeetnetten. 

Voorbeelden zijn de watervogeltellingen, het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT), het Broedvogel 

Monitoring Project (BMP), het Meetnet Urbane Soorten (MUS) of de tellingen van kolonievogels en 

schaarse broedvogels. Deze tellingen, die de Nederlandse vogelstand monitoren, lopen in principe 

onbeperkt door en worden dus tijdens de veldwerkjaren voor de Noord-Hollandse Vogelatlas 

gecontinueerd. 

Het is belangrijk dat tellers doorgaan met hun vaste tellingen. Met enige handigheid is het goed 

mogelijk om BMP, MUS, PTT en ander tellingen te combineren met een tellijst voor de 

Noord-Hollandse Vogelatlas. Houdt daarbij wel de grenzen van de kilometerhokken aan. 

 

Atlasblok  of kilometerhok(en) claimen 

Het veldwerk in de kilometerhokken wordt georganiseerd via atlasblokken.  Vogelwerkgroepen 

claimen een aantal atlasblokken binnen hun werk- of waarnemingsgebied.  Voor de niet-geclaimde 

atlasblokken worden tellers gezocht. Op (website)  is te zien voor welke atlasblokken dat nog het 

geval is. Tellers kunnen altijd ook alleen losse kilometerhokken onderzoeken. Zie hoofdstuk 6.  
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3. Atlasblokken en kilometerhokken 
 

Algemeen 

Het veldwerk vindt plaats in kilometerhokken, maar wordt zo veel  mogelijk georganiseerd via 

atlasblokken.  

- Atlasblokken zijn vierkanten van 5x5 km. Noord-Holland kent 166 atlasblokken, ieder met 

een eigen nummer (zie daarvoor (website?) of de Topografische inventarisatieatlas voor 

flora en fauna van Nederland). 

- Ieder atlasblok bestaat uit maximaal 25 hokken van 1x1 km: de kilometerhokken, ieder ook  

met een vaste nummering  (figuur 2).  

Een deel van de Noord-Hollandse atlasblokken ligt gedeeltelijk in open water (zee, 

IJsselmeergebied) of buiten de provincie, dus bevat minder kilometerhokken die geteld 

moeten worden. Er zijn 108 atlasblokken met 20 of meer kilometerhokken. Daar tegenover 

staat  dat er 35 atlasblokken zijn met minder dan tien kilometerhokken (figuur 3).  

In totaal ruim 3.100 kilometerhokken.  

 

 

11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 

31 32 33 34 35 

41 42 43 44 45 

51 52 53 54 55 

 

 

Figuur 2. Een atlasblok van 5x5 km bevat maximaal 25 kilometerhokken met een vaste nummering 

bestaande uit het nummer van het atlasblok plus een nummer voor het kilometerhok. Dus in het 

atlasblok 1932 heeft het kilometerhok linksboven het  nummer 1932-11, rechtsonder 1932-55. 

 

Het is de bedoeling om per kilometerhok een complete soortenlijst op te stellen voor alle vier 

seizoenen. In principe gaat het hierbij alleen om de aanwezigheid van soorten. Zie echter ook 

hoofdstuk 5.  

Voor een zo volledig mogelijke lijst van broedvogels per kilometerhok te krijgen moet in de broedtijd 

(maart-juli) een broedzekerheidscode (verder broedcode genoemd) ingevuld wordt.  
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Figuur 3  Schematisch beeld van alle atlasblokken die geheel of gedeeltelijk in Noord-Holland vallen 

met 1-9, 10-19 en 20-25 kilometerhokken per atlasblok. 

 

 

Waarom alle kilometerhokken? 

De keuze welk atlasblok te onderzoeken staat ieder vrij, maar binnen elk atlasblok moeten in 

principe alle kilometerhokken worden onderzocht.  Hierdoor en door het noteren van een 

broedcode zijn de gegevens in ieder geval goed vergelijkbaar met die van beide eerdere provinciale 

broedvogelatlassen. Het veldwerk is gebonden aan een min of meer vaste  tijdsinvestering. 

Afhankelijk van de landschapsstructuur bestaat onderzoek van een kilometerhok uit minimaal 30 en 

maximaal 90 minuten. 

04-54 04-55
legenda  = 20-25

09-13 09-14 09-15
 = 10-19

09-23 09-24 09-25
 =   1-9 

09-32 09-33 09-34 09-35

09-42 09-43 09-44 09-48

09-52 09-53 09-54 09-57 09-58

14-12 14-13 14-14 14-15 14-16 14-17

14-22 14-23 14-24 14-25 14-26 14-27 14-28

14-32 14-33 14-34 14-35 14-36 14-37 14-38

14-42 14-43 14-44 14-45 14-46 14-47 14-48 15-41

14-51 14-52 14-53 14-54 14-55 14-56 14-57 14-58 15-51 15-52

19-11 19-12 19-13 19-14 19-15 19-16 19-17 19-18 20-11 20-12

19-21 19-22 19-23 19-24 19-25 19-26 19-27 19-28 20-21

19-31 19-32 19-33 19-34 19-35 19-36 19-37 19-38

19-41 19-42 19-43 19-44 19-45 19-46 19-47

19-51 19-52 19-53 19-54 19-55 19-56 19-57

24-18 25-11 25-12 25-13 25-14 25-15 25-16 25-17 25-18

24-28 25-21 25-22 25-23 25-24 25-25 25-26 25-27

24-38 25-31 25-32 25-33 25-34 25-35 25-36 25-37

24-47 24-48 25-41 25-42 25-43 25-44 25-45 25-46 25-47 25-48 26-41 26-42

24-58 25-51 25-52 25-53 25-54 25-55 25-56 25-57 25-58 26-51 26-52 26-53

30-18 31-11 31-12 31-13 31-14 31-15 31-17 31-18 32-11 32-12

31-23 31-27 31-28 32-21
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Voor deze standaardisatie bestaan verschillende redenen:  

- Door het veldwerk te standaardiseren worden de resultaten minder afhankelijk van 

waarnemersinvloeden zoals tijdsbesteding. Dat is een onmisbare bouwsteen voor het 

vaststellen van regionale verschillen in het voorkomen van vogelsoorten!  

- Het organiseren van onderzoek via atlasblokken voorkomt dat tellers vooral de 

kilometerhokken in vogelrijke gebieden onderzoeken. Door alle kilometerhokken binnen een 

atlasblok te tellen, ontstaat een representatiever beeld van de Noord-Hollandse 

vogelbevolking. 

 

Om zo veel mogelijk tellers voor het project te krijgen, is het altijd mogelijk om ook losse 

kilometerhokken te onderzoeken en/of losse waarnemingen in te voeren via Waarneming. nl 

Zie hiervoor hoofdstuk 6. 

  

Praktische problemen 

In de praktijk kan men tegen de volgende situaties oplopen: 

- Een deel van een kilometerhok bestaat uit groot open water. Het waterdeel wordt gewoon 

bij het onderzoek meegenomen.   

- Een kilometerhok valt gedeeltelijk buiten de provinciegrens. Het veldwerk wordt beperkt tot 

het Noord-Hollandse deel van een kilometerhok. 

- Soms is een kilometerhok niet te betreden (gevaarlijk of streng verboden terrein). Indien het 

niet mogelijk is om een representatief beeld te krijgen van de vogelbevolking vanaf 

openbare wegen of paden, wordt dit gemeld aan het projectteam. 

- Een groot deel van onze provincie bestaat uit agrarisch gebied. Dit is ook niet vrij 

toegankelijk. Vanaf openbare wegen en paden is meestal wel een representatief beeld te 

krijgen van de aanwezige vogels. Toch kan het nuttig zijn om te proberen toestemming te 

krijgen voor het betreden van agrarisch gebied, met name bij afwijkende biotopen, zoals 

bosjes en watergangen met riet . 

Het projectteam is te bereiken via e-mail. 
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4. Algemene aanwijzingen veldwerk 
 

Wanneer  

Het veldwerk voor de Noord-Hollandse Vogelatlas wordt uitgevoerd in de periode 1 maart 2021 tot 

en met 28 februari 2027.  De periode 1 maart 2027 tot en met 28 februari 2029 wordt benut om 

ontbrekende gegevens te verzamelen.
1 

Het veldwerk wordt verdeeld over de vier (meteorologische) seizoenen met twee vaste telperioden 

per seizoen: 

- Winter:  1 december  - 15 januari en 16 januari - 28(29) februari. 

- Lente:  1 maart - 15 april en 16 april - 31 mei. 

- Zomer:  1 juni - 15 juli en 16 juli - 31 augustus. 

- Herfst:  1 september - 15 oktober en 16 oktober - 30 november. 

Alle kilometerhokken in een atlasblok dienen gedurende alle vier seizoenen minimaal twee maal 

onderzocht te worden. Verdeel de bezoeken wel enigszins evenredig over de acht telperioden. Ga 

hierbij uit van minimaal vier weken tussen de twee bezoeken in een seizoen. Op die manier krijgen 

we een goed beeld van de vogels in een kilometerhok gedurende het gehele jaar. Dat hoeft niet in 

hetzelfde jaar te zijn! De minimaal acht bezoeken aan een kilometerhok mogen over meerdere jaren 

verdeeld worden. Zie ook figuur 4 

Aanvullende kilometerhoktellingen en losse waarnemingen zijn altijd welkom. 

In de broedtijd (maart-juli, maar bij sommige soorten iets eerder) wordt gevraagd om per telling per 

kilometerhok de hoogste broedcode in te vullen (hoofdstuk 5). 

 

Alleen of samen veldwerk 

Een ervaren teller kan heel goed alle kilometerhokken in een atlasblok in zijn eentje onderzoeken, 

mits hij/zij genoeg tijd beschikbaar heeft. Minder ervaren vogelaars doen er goed aan om contact te 

zoeken met ervaren vogeltellers, bijvoorbeeld via een lokale vogelwerkgroepen of het projectteam 

(e-mail). Wellicht is dan een gezamenlijke actie mogelijk. Los daarvan kan het natuurlijk stimulerend 

en gezellig zijn om een atlasblok te ‘delen’ met anderen. Soms zijn er ook praktische afspraken te 

maken om logistieke problemen op te lossen (atlasblok ligt aan weerszijden van barrière, zoals een 

kanaal) of bij uitval van een teller.  

 

Hoofdteller en medeteller(s)  

Net als bij het veldwerk voor de landelijke Vogelatlas 2012-2015 is het handig om het veldwerk te 

organiseren via atlasblokken. Elk atlasblok heeft dan een hoofdteller met mogelijk een of meerdere  

medetellers. De hoofdteller is degene op wiens naam het atlasblok geregistreerd is en die zich 

verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat. Medetellers kunnen worden geregistreerd bij de 

telgegevens, voor vermelding in de uiteindelijke atlas. 

Ook een vogelwerkgroep kan als ‘hoofdteller’ optreden.  

 

Toestemming terreineigenaren  

Natuurreservaten zijn (deels) niet vrij toegankelijk is. Voor serieus vogelonderzoek, zoals voor de 

Noord-Hollandse Vogelatlas, is soms wel toestemming te krijgen. Probeer vooraf toestemming te 

                                                           
1
 Gegevens uit 2020 zullen aan het project worden toegevoegd. Dit vooral omdat VWG Amsterdam in dat jaar 

al een belangrijk deel van het veldwerk heeft verricht voor de Vogelatlas van Amsterdam. 
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krijgen van de lokale terreinbeheerder . Mocht dat op een of andere manier niet lukken, neem 

contact op met het projectteam (e-mail). 

 

Benodigde tijd 

Uitgaande van minimaal acht bezoeken van minimaal 30 en maximaal 90 minuten gaat, bij een 

atlasblok dat uit 25 kilometerhokken bestaat, het veldwerk gemiddeld 200 uur kosten. Het maakt 

hierbij nogal uit of het om een landschappelijk gevarieerd, lastig toegankelijk maar vogelrijk gebied 

gaat of een eenvormig, gemakkelijk bereikbaar en vogelarm gebied. In het eerste geval praten we 

over 300 uur, in het tweede geval  100 uur. Reistijd, administratie en extra veldbezoeken zijn hierbij 

niet inbegrepen. 

Dat lijkt heel veel, maar mede om de ‘work load’ te verlichten is besloten om gedurende een langere 

periode veldwerk te verrichten. Als een atlasblok in bijvoorbeeld vijf jaar wordt onderzocht, 

betekent dat gemiddeld minimaal 20-60 uur per jaar.   

 

 

kmhok jaar winter lente zomer herfst 

  
I II I II I II I II 

11 2020 20-dec               

 
2021   12-feb 5-apr 

 
        

 
2022 e.v.     

  
        

12 2020 20-dec               

  2021   12-feb 4-apr           

  2022 e.v.                 

13 2020 15-dec   
 

4-mei 9-jun 30-jul   10-nov 

 
2021   22-jan 

  
        

 
2022 e.v.                 

14 2020 20-dec     17-mei 9-jun 31-jul     

  2021   22-jan             

  2022 e.v.                 

15 2020 12-dec     25-apr         

 
2021   8-feb             

 
2022 e.v.                 

 

Figuur 4   Voorbeeld van een bezoekschema van een deel van atlasblok 1932 (stand per 1-5-2021). 

De winterbezoeken in deze vijf kilometerhokken zijn alle uitgevoerd in 2020 en 2021. De 

zomerbezoeken in twee kilometerhokken zijn ook uitgevoerd. In de eerste periode van de lente kan 

het ontbrekende onderzoek pas in 2022 of later worden uitgevoerd. De overige ontbrekende 

gegevens kunnen nog in 2021 worden verzameld, maar dat mag ook in 2022 of later.   
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5. Veldwerk  
 

5.1. Begrippen 

 

Alle vogels, ook exoten  

Exoten zijn soorten die van oorsprong niet in ons land voorkomen maar er vrijlevende populaties 

vormen, bestaande uit nakomelingen van losgelaten of ontsnapte individuen. Bekende voorbeelden 

zijn Nijlgans en Halsbandparkiet. Alle vogelsoorten worden met de Vogelatlas in kaart gebracht, dus 

ook exoten: ze zijn niet meer weg te denken uit de Noord-Hollandse vogelwereld. Bovendien horen 

discussies over eventuele schadelijkheid van exoten (concurrentie met inheemse soorten, 

gewasschade) te beginnen met de feiten: waar komen ze voor en neemt hun verspreiding toe of af). 

 

Gebiedsgebonden vogels  

Voor het atlaswerk moet de aandacht gericht zijn op soorten die binding met het terrein hebben: 

gebiedsgebonden vogels. Met andere woorden, de gegevens van overvliegende vogels zijn voor de 

atlas niet van belang. Het doorgeven van deze vogels hoeft niet, maar mag wel.  

 

Het onderscheid tussen al dan niet gebiedsgebonden vogels kan lastig zijn. Sommige soorten zoeken 

al vliegend naar voedsel (en zijn dus gebiedsgebonden). Voorbeelden zijn jagende Blauwe 

Kiekendieven en Sperwers. Andere soorten vliegen veel rond, maar gewoonlijk over korte afstanden 

(dus: gebiedsgebonden) zoals een laag over het water wegscherende IJsvogel of van het ene naar 

het andere bosje pendelende Sijzen. Vuistregel is dat hoog en strak overvliegende vogels voor de 

atlas buiten beschouwing blijven. Ze kunnen desgewenst wel voor een complete vogellijst voor 

LiveAtlas doorgegeven worden (zie pag. 20). 

In de broedtijd is het onderscheid vaak wat eenvoudiger, omdat veel soorten territoria bezetten en 

verdedigen door zang of andere gedragingen. Laag vliegende vogels zijn vaak gebiedsgebonden 

(foeragerende Boerenzwaluwen rond een boerderij). Bij hoog vliegende vogels zijn foeragerende 

Gierzwaluwen boven bebouwing wel van belang.  

De meeste interpretatieproblemen worden voorkomen door het correcte gebruik van broedcodes. 

(zie bijlage 1).  

 

Aanwezigheid of aantallen  

Omdat de Vogelatlas NH 2030 primair een verspreidingsatlas wordt, is het in principe voldoende 

alleen de aanwezigheid van (gebiedsgebonden) soorten op te geven. Toch kan het nuttig zijn om van 

een beperkt aantal soorten ook aantallen op te geven. Het gaat hierbij om soorten die eenvoudig 

zijn te tellen (of te schatten) en waarvoor Noord-Holland een speciale verantwoordelijkheid heeft. 

Denk hierbij aan groepen watervogels in agrarisch gebied, in het bijzonder ganzen, Kleine en Wilde 

Zwaan, Smienten, Krakeenden, Lepelaars, Goudplevieren, Kieviten en Wulpen.  

Concentraties watervogels op grote open wateren en in het Waddengebied zijn hier minder van 

belang, omdat deze gegevens al regelmatig verzameld worden.  

Dit punt moet nog verder uitgewerkt worden.  

Bedenk wel dat het vaak juist leuk is om toch bij een aantal soorten te tellen of schatten. Op die 

manier wordt onderzoek in eentonige en vogelarme landschappen toch nog leuk! 
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Broedcodes 

Een belangrijk aspect tijdens het veldwerk in de broedtijd (maart-juli, maar sommige soorten ook al 

eerder in het jaar) is het vaststellen van de broedzekerheid per soort. In hoeverre wijst het 

waargenomen gedrag op broeden? Daartoe hanteren we de Sovon lijst met broedcodes (bijlage 1).  

Noteer per soort per telling de hoogste broedcode die je in een kilometerhok vaststelt, maar 

besteed niet overdreven veel (extra) tijd aan het vaststellen van een zo hoog mogelijke broedcode. 

Nesten zoeken is gewoonlijk onnodig. Bij notoir lastige soorten, die gebruik maken van grote 

gebieden of onduidelijk broedgedrag vertonen, is het belangrijk om niet alleen de exacte broedcode  

vast te stellen, maar ook het juiste kilometerhok. Voorbeelden zijn Boomvalk (korte tijd opvallend 

aan begin en einde broedtijd, daartussenin stil; bovendien niet-broedende vogels aanwezig in 

broedseizoen) en IJsvogel (vist op vele honderden meters van nest). Op de Sovon-site vind je per 

soort nuttige aanwijzingen voor het interpreteren van gedrag en het vaststellen van de juiste 

broedcode (www.sovon.nl/soorten). 

Alle waarnemingen van vogels in de broedtijd komen vanzelf in de atlas ook op de 

verspreidingskaarten van de lente en/of de zomer.   

 

5.2. Uitvoering 

 

Veldwerk op papier of direct via de app Avimap  

Sinds enkele jaren kan men in het veld waarnemingen en complete tellingen direct invoeren op de 

app Avimap. Deze is zowel voor Android als iOS gratis beschikbaar. Deze kan via 

www.sovon.nl/nl/content/avimap worden gedownload. Op deze site ook links naar handleidingen 

en instructiefilmpjes. In deze handleiding zal dit niet verder behandeld worden. Mogelijk komt er 

later nog een aparte handleiding, speciaal gericht op het Noord-Hollandse project. 

 

Hier gaan we er van uit dat tellers in het veld op papier werken. Dit kan natuurlijk eenvoudig in een 

notitieboekje of op een speciaal telformulier.  Er zijn twee telformulieren gemaakt, een voor in de 

broedtijd (maart-juli) met een kolom broedcodes en een voor de rest van het jaar.  

Het zijn conceptformulieren die zeker nog wel aangepast zullen worden.  

Het is verstandig om telresultaten kort na het veldwerk in te voeren op www.LiveAtlas.nl 

(hoofdstuk 7)  

 

Voor het veldwerk op papier moet men wel beschikken over de indeling van atlasblokken en 

kilometerhokken. Een bruikbaar overzicht geeft de (inmiddels wat verouderde) Topografische 

Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland. Die is echter niet handig in het veld. Beter zou 

het zijn om over kaarten te beschikken van een atlasblok met de indeling in kilometerhokken. Die 

zijn beschikbaar, alleen is de topografische ondergrond wat vaag.  

De meeste tellers lopen tegenwoordig met een smartphone rond. Zowel voor Android als iOS is de 

app TopoGPS te downloaden (€ 3,99). Deze app geeft naast de indeling in kilometerhokken, ook een 

gedetailleerde topografische ondergrond in kleur. Bijkomend voordeel van de GPS is dat men precies 

weet waar men zich bevindt (en dus ook niet kan verdwalen).  Ook op een tablet werkt deze app 

prima. Je kan vooraf kaartdelen downloaden, zodat ze ook  offline beschikbaar zijn in het veld.  

Alleen werkt GPS natuurlijk niet offline. 

 

 

http://www.sovon.nl/soorten
http://www.sovon.nl/nl/content/avimap
http://www.liveatlas.nl/
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Tijdsbesteding en bezoektijden 

De acht standaardbezoeken in de kilometerhokken zijn gebonden aan een bepaalde tijd, namelijk 

minimaal 30 en maximaal 90 minuten per bezoek, afhankelijk van de landschapsstructuur en 

vogelrijkdom. Het onderzoek buiten de standaardbezoeken, bedoeld om de soortenlijst compleet te 

maken, is niet aan een bepaalde hoeveelheid tijd gebonden. Het is belangrijk om een indicatie te 

hebben van de bestede tijd, om onderscheid te kunnen maken tussen kilometerhokken waaraan 

zeer veel tijd besteed is (doorgaans resulterend in meer complete soortenlijsten) en minder intensief 

onderzochte atlasblokken. Houd daarom altijd de bestede tijd bij en voer die ook in.   

 

Het atlasonderzoek vindt plaats op verschillende tijdstippen, met nadruk op de ochtenden.  

In het broedseizoen het standaard kilometerhokonderzoek bij voorkeur  tussen zonsopgang en zes 

uur daarna.  Aanvullend onderzoek: vooral in de (vroege) ochtend, maar ook overdag. Indien 

mogelijk breng ook een of meer avond- of nachtbezoeken aan relevante biotopen (uilen, rallen en 

nachtzwaluw).  

Buiten het broedseizoen bij voorkeur ook in de ochtend, maar vooral ’s winters ook later op de dag.  

Bezoek stedelijk gebied bij voorkeur op de zondagochtend: rust! 

 

In het veld 

Besteed de 30 tot 90 minuten aan het doorkruisen van het kilometerhok en verdeel hierbij de 

aandacht zo evenredig mogelijk over de aanwezige biotopen. Vogelrijke biotopen mogen wat meer 

aandacht krijgen dan vogelarme, maar richt de aandacht niet teveel op afwijkende 

landschapselementen. In een hok dat voornamelijk uit landbouwgebied met een klein bosje bestaat, 

moeten we niet vrijwel alle tijd in dat ene bosje doorbrengen. De route kun je het best  lopend of 

per fiets afleggen. Maar vooral in het winterhalfjaar kan men in open gebieden ook vanuit een auto 

goed werken.  

In de praktijk zal de teller doorgaans verschillende kilometerhokken op dezelfde dag bezoeken. Het 

is aan te bevelen om bij het onderzoek tijdens de volgende periode de omgekeerde volgorde aan te 

houden, zodat kilometerhokken op verschillende tijdstippen van de dag worden bezocht.  
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6. Losse tellingen en losse waarnemingen 
 

Iedereen die vogels herkent op zicht en geluid kan meedoen aan het project, maar niet iedereen zal 

tijd en zin hebben om een volledig atlasblok te claimen. Voor mensen die desondanks een bijdrage 

willen leveren, bestaan er verschillende mogelijkheden. Dit geldt eveneens voor tellers die ook 

buiten hun eigen atlasblok(ken) willen bijdragen, bijvoorbeeld tijdens een weekendje weg. Er zijn 

twee instapniveaus: losse tellingen en losse waarnemingen. 

 

Losse tellingen 

Belangrijke aanvullende tellingen, bedoeld om verspreidingsbeelden completer te maken, zijn losse 

kilometerhoktellingen. Dit is vooral waardevol in gebieden die weinig door vogelaars worden 

bezocht. Ieder die een waarnemerscode heeft voor de Sovon-site (anders even aanvragen) kan 

direct de resultaten van zijn telling invoeren op www.LiveAtlas.  

 

Losse waarnemingen 

Veel vogelaars geven hun losse waarnemingen door via websites, waarvan Waarneming.nl de 

bekendste en grootste is. Maar dat kan ook via www.LiveAtlas.nl als incidentele telling  

(hoofdstuk 7) 

Voor het atlasproject kunnen zulke losse waarnemingen aanvullende waarde hebben, niet alleen  

van schaarse en zeldzame soorten, maar ook van soorten met een lage trefkans.  

Voor Waarneming.nl zijn de volgende richtlijnen van belang: 

- Sta overdracht van waarnemingen toe.  

Waarnemers kunnen op hun eigen account instellen of Sovon en andere vertrouwde 

partners inzage mogen hebben in hun waarnemingen. Wanneer deze optie geblokkeerd is, 

kunnen de waarnemingen niet gebruikt worden voor het project. Geef ook toestemming om 

embargo waarnemingen te delen. Vanzelfsprekend gaan wij hier vertrouwelijk mee om. 

- Geef de exacte plaats aan.  

Voor een vogelatlas zijn losse waarnemingen alleen zinvol indien ze gekoppeld kunnen 

worden aan een exacte locatie. Voer de waarnemingen daarom in op het meest 

gedetailleerde niveau, liefst met een nauwkeurigheid van 10 meter. Doe dit ter plekke 

(Smartphone etc.) of later achter de computer. Let op dat je bij de plaatsbepaling via 

Smartphone niet uitgaat van de locatie waar je je zelf bevindt (weg, parkeerplaats), maar dat 

je echt de locatie van de waargenomen soort in het veld aangeeft. Waarnemingen die alleen 

de plaats van de waarnemer weergeven, zijn vaak minder bruikbaar. 

- Kies een gedragsomschrijving bij de waarneming.  

Het project richt zich op gebiedsgebonden vogels; vergeet bij waarnemingen van (hoog) 

overvliegende vogels dus niet om ze als zodanig in te voeren. In de broedtijd is het, zeker bij 

de schaarsere soorten, belangrijk om het gedrag nauwkeurig aan te geven. Dit maakt het 

mogelijk om te beoordelen of het om een (mogelijke) broedvogel ging. In Waarneming.nl 

bestaan zulke mogelijkheden bij de invoeroptie onder ‘Gedrag’ (o.a. onderscheid in 

‘baltsend/zingend’, ‘ alarm’, ‘bezet nest’ enzovoort). Zo kunnen meldingen door later 

worden gekoppeld aan broedcodes.  

 

  

http://www.liveatlas/
http://www.waarneming.nl/
http://www.liveatlas.nl/
http://www.waarneming.nl/
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7. Na het veldwerk 
  

Invoer gegevens 

 Voor een teller die in het veld op papier werkt, zijn er twee mogelijkheden om de gegevens in te 

voeren. De eerste mogelijkheid is invoer via de app Avimap. Deze is zowel voor Android als iOS gratis 

beschikbaar. Deze kan via www.sovon.nl/nl/content/avimap worden gedownload. Op deze site ook 

links naar handleidingen en instructiefilmpjes. In deze handleiding zal dit niet verder behandeld 

worden.   

Tellers die niet gewend zijn met een smartphone in te voeren, kunnen dit doen via het invoerportal 

van LiveAtlas (www.LiveAtlas) . Na inloggen met de Sovon waarnemerscode komt men op de 

startpagina van LiveAtlas. Op de blauwe menubalk kan men op <Invoeren> klikken en de invoer 

starten (figuur 5). 

 
Figuur 5  Startpagina LIveAtlas voor het invoeren ven de kopgegevens.  

 

De invoer van de kopgegevens  start met het aangeven van het kilometerhok op de kaart 

(inzoomen!), het opgeven van de datum, begin- en eindtijd. Is het kilometerhok gedurende 60 

minuten onderzocht en zijn alle biotopen bezocht, geef dat aan met de keuze <1 uur in heel 

http://www.sovon.nl/nl/content/avimap
http://www.liveatlas/
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kilometerhok>. Anders de andere keuze <Variabele tijd/dekking>.  

Vervolgens kan men aangeven dat het een complete soortenlijst betreft en kan men  aangeven of er 

ook (dagactieve) zoogdieren, vlinders  en libellen zijn gezien. Deze extra soortgroepen zijn 

facultatief, maar kunnen echter wel nuttige informatie voor andere partijen (Zoogdiervereniging, 

Vlinderstichting) opleveren.  

Daarna geeft men op welk deel van een kilometerhok is onderzocht (indien alle biotopen zijn 

onderzocht, geeft men op <hele kilometerhok bezocht>) en geeft men het aantal tellers op. 

Medetellers kunnen (via hun Sovon waarnemerscode) geselecteerd worden. 

Tot slot klik op de blauwe knop met <sla op>  en kunnen de soorten worden ingevoerd. 

 

De invoer van de soorten gaat erg eenvoudig (figuur 6). In het veld <Soort> tikt men een deel van de 

soortnaam in en er verschijnt een menu met een of meerdere soorten. De juiste soort aanklikken en 

eventueel een aantal invoeren. Zonder aantal wordt de soort automatisch op aanwezig gezet. 

In de broedtijd kan via <Open/sluit extra velden> de maximale broedcode (pull down menu) worden 

opgegeven. Eventuele bijzonderheden kan men in het veld opmerkingen kwijt. 

Als alle soorten (eventueel ook van andere soortgroepen)  zijn ingevoerd, sluit men de invoer met de 

blauwe knop <Klaar met invoeren>. Men komt dan automatisch terecht in de een overzicht met  de 

ingevoerde lijsten (figuur 7). 

 

Figuur 6  Invoer van de soorten. 
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Figuur 7  Overzicht van ingevoerde tellingen. 

 

Het is opmerkelijk dat in dit overzicht plaatsnamen met de volledige provincienaam worden 

genoemd en NIET het kilometerhok. Deze ‘omissie’ is gemeld bij Sovon. 

Het menu linksboven bevat een aantal interessante opties. Gewoon uitproberen! 

 

Het is aan te bevelen om de ingevoerde soortenlijst te controleren. Dat kan het beste via de knop 

<bezoek en soorten>. Dan krijgt men de ingevoerde soortenlijst met ingevoerde aantallen en 

broedcodes (figuur 8). Via de knoppen <bewerk kopgegevens> en <bewerk waarnemingen>  kan 

men wijzigingen doorvoeren.  

In de soortenlijst van figuur 8 is zijn soorten blauw en oranje. Dat zijn soorten waarvan LiveAtlas 

vindt dat de soort bijzonder is in het betreffende kilometerhok (blauw) of waarvan het opgegeven 

aantal hoog is (oranje). Zeldzame soorten worden rood aangegeven. Trek je hier niets van aan. Het is 

alleen handig om even te controleren of er fout(en) bij de invoer is (zijn) gemaakt. 
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Figuur 8  Overzicht telling en soortenlijst. 

 

 

 

 

Controle 

Door Sovon vindt een eerste controle plaats van de ingevoerde tellingen. Door het projectteam zal 

ook nog een validatie van de gegevens worden uitgevoerd. Bij vragen of onduidelijkheden neemt 

een van de leden van het projectteam contact op met de teller. Dat er navraag wordt gedaan, 

betekent niet dat er wantrouwen jegens de teller bestaat. Maar niet tellers zijn even ervaren en zelfs 

zeer ervaren tellers maken ook wel eens fouten, zowel in het veld als bij de invoer van de gegevens. 

Het is belangrijk dat de atlasgegevens zo compleet en correct mogelijk zijn. Een check achteraf is 

daarom noodzakelijk. 
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Bijlage 1 

Broedcodes (Sovon) 

1 Waarneming van een volwassen individu in mogelijke broedbiotoop, zonder aanwijzing omtrent 
broeden. 

2 Eenmalige waarneming van zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop. 
3 Waarneming tussen de datumgrenzen van een paar in geschikt broedbiotoop. 
4 Territoriumgedrag (zang, gevechten e.d.) op dezelfde plaats vastgesteld, op tenminste 2 dagen 

die minimaal 10 dagen uit elkaar liggen. 
5 Baltsend paar (ook paring) in geschikte broedbiotoop. Het voeren van een wijfje door het 

mannetje moet eveneens met code 5 worden aangegeven. 
6 Bezoek van vogel aan een waarschijnlijke nestplaats, zoals Huismus die onder dakpannen kruipt. 
7 Angstkreten of ander gedrag (alarmeren), dat wijst op aanwezigheid van een nest of jongen. 

Houd er echter rekening mee dat alarmeren lang niet altijd duidt op een broedgeval. Veel vogels 
alarmeren ook wanneer ze niet broeden. Let daarom speciaal op of de vogel aan een bepaalde 
plaats is gebonden. 

8 Vogel met broedvlekken (niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor een broedgeval ter 
plaatse). 

9 Transport van nestmateriaal, nestbouw of uithakken/graven van nestholte. 
10 Afleidingsgedrag. De vogel doet alsof hij verlamd of gewond is, en lokt zo de waarnemer weg van 

het nest. Afleidingsgedrag komt vooral voor bij soorten die in open terreinen broeden, zoals 
eenden, steltlopers en een enkele zangvogel, zoals Rietgors. 

11 Pas gebruikt nest of eierschalen. 
12 Pas uitgevlogen jongen van nestblijvers of uitgelopen donsjongen van nestvlieders. Deze code 

moet uiterst zorgvuldig worden gehanteerd. Soorten als sterns, meeuwen, zwaluwen, Roek, 
Spreeuw, Kruisbek, Sijs en Kleine Barmsijs kunnen met hun vliegvlugge jongen grote afstanden 
afleggen. De jongen worden dan soms nog door de ouders gevoerd. Let daarom uitsluitend op 
jongen die niet of nauwelijks kunnen vliegen. 

13 Gebruikt nest met onbekende inhoud. Bezoek door ouders aan een nest waarvan de inhoud niet 
kan worden vastgesteld, of waarneming van broedende vogel. Deze code is onder meer bedoeld 
voor in kolonies broedende vogels zoals Roek en Oeverzwaluw. 

14 Transport voedsel of ontlasting. Transport van ontlastingspakketjes van of voedsel voor de 
jongen is voor de meeste zangvogels een bruikbare code. Bedenk echter dat meeuwen, 
roofvogels en sommige andere soorten hun jongen nog lang na het uitvliegen voeren (zie ook 
code 12 ) terwijl sterns en IJsvogel soms lange voedselvluchten maken, en dus best met voedsel 
buiten het broedgebied kunnen worden waargenomen. Het voeren van een wijfje door het 
mannetje moet met code 5 worden aangegeven. 

15 Nest met eieren. 
16 Nest met jongen gezien, of de jongen in het nest gehoord. 
 
Nb: code 4 is niet bij veldbezoeken van toepassing. Deze code wordt bij bewerking en/of validatie   

ingevoerd. 


