
Aanvullend atlasblok-onderzoek (5x5km) 

3 Bezoeken: Zelf te spreiden tussen 

1 december en 28 februari. 

Advies:  helft van elke maand 

(maakt combinatie watervogel-

telling mogelijk – zie verder) 

Wanneer:  tussen 1 uur na zonsopgang 

   en 1 uur voor zonsondergang 

   Nachtbezoeken niet nodig. 

 

Hoe: 

-Leg je route evenredig door alle 

  aanwezige landschapstypes. 

- Onderzoek van alle landschapstypes heeft 

  voorrang op overige hokken in het Atlasblok. 

-Hier kan je ook overvliegende vogels noteren, 

  selecteer dan wel Overvliegend in het selectie- 

  venster Gedrag. 

Grote groepen tellen 
Bij sommige soorten (ganzen, eenden, steltlopers, meeuwen) kan het gebeuren dat telwerk meer tijd 

afdwingt. Reken dan die extra teltijd niet in de aan te geven onderzoekstijd. 

Ben je genoodzaakt om te schatten, gebruik dan de categorieën 

11 tot 25,  26 tot 50,  51 tot 100,  101 tot 250,  251 tot 500,  501 tot 1000,  >1000  of  X.000 individuen 

Compacte veldhandleiding Wintervogels 
Winterseizoenen 2020/2021  - 2021/2022 – 2022/2023 

Telseizoen loopt van 1 december tot 28 februari 

 

 

 

 

 

 

  

Kilometerhok-onderzoek     (Gouden grid) 

2 Bezoeken: 1 december t.e.m. 15 januari 

16 januari t.e.m. 28 februari 

Minimaal 14 dagen 

tussen de rondes 

Wanneer: tussen 1 uur na zonsopgang 

   en 1 uur voor zonsondergang 

   Nachtbezoeken niet nodig. 

Hoe: 

-Bezoek in 55 min. evenredig  alle  

 aanwezige landschapstypes. 

-Tel op het centrale telpunt (zelfde punt van 

 het broedvogelonderzoek!) gedurende exact 

 5 min. alle plaatselijke vogels. Vogels die het hok 

 alleen maar overvliegen, tellen niet mee. 

 

Optioneel Uitgebreide punttelling: 

Teken gedurende exact 2 x 5 minuten (niet 1 x 10 

min !) alle vogels in. Gebruik hiervoor 2 kleuren 

indien gebruik van veldformulieren. 

Drie niveau’s: 

-5x5km Atlasblokonderzoek 

-8 maal km-hokonderzoek  

-5-min-telling op telpunt  

De centrale telpunten binnen 

elk van de 8 kilometer-hokken 

uit het gouden grid zijn 

dezelfde als die van het 

Broedvogelonderzoek. 

Combineren van Atlaswerk met Watervogeltellingen 

Indien jouw watervogelgebied volledig binnen je Atlasblok valt, kan het veldwerk voor de 

Watervogeltellingen gecombineerd worden met het aanvullend onderzoek van het Atlasblok. Voor 

grotere gebieden of gebieden die Atlasblokken overschrijden, dienen de aantallen voor de WVT per 

gebied en voor de Atlas per Atlasblok te worden geteld. 

Let op:  Slaapplaatstellingen komen NIET in aanmerking voor het atlasonderzoek. 

Sommige soorten worden aangekruist, 

andere geteld, nog andere ingetekend 

(zie onder). Dit staat duidelijk 

aangegeven op de veldformulieren en 

in de app. 

In de app worden de grenzen van 

Atlasblok en kilometerhokken 

weergegeven. 



 

 

 

Je veldformulier invullen 

Vul je veldformulier zo correct mogelijk in.  

Soorten worden op 3 manieren gemeld 

-Of aanwezigheid melden → aanvinken            

-Of soort tellen    → Aantal noteren                       (gebruik de marges bij plaatsgebrek)  

-Of soort intekenen  → Aantal noteren en vogel of groep intekenen op kaart 
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Invoeren online (Vogelatlas.be) 

-In de site via menu Invoeren. 

-Selecteer het juiste Atlasblok. 

-Maak een bezoek aan. 

-Voer je data in. 

-Het systeem begeleidt je bij invoer 

  van rondes kilometerhok, puntteling 

  of aanvullend Atlasblokonderzoek. 

Voordelen gebruik Avimap-app 

-Gebruiksvriendelijk en snel. 

-Beter zicht op je positie in Atlasblok/ 

 Kilometerhok op het terrein. 

-Na opladen in Vogelatlas.be 

 geen extra huiswerk na veldronde 

-Waarnemers kunnen hun waarnemingen 

  na elke ronde vanuit Vogelatlas.be 

  exporteren  naar waarnemingen.be. 

 

Hoe gebruik je de Vogelatlas app (Android)? 
(geïntegreerd in de Avimap app van Sovon) 

-Heb je de Avimap app reeds: update ophalen 

  Nog niet? Avimap app ophalen in de Play store 

 

-App openen 

-Juiste Atlasblok selecteren 

  (visueel overzicht via wereldbol-icoontje) 

 

-Telling starten 

  Track opslaan? Kies JA 

-Start  

-Klik ofwel op knop Atlasblok bezoek voor 

 het aanvullend onderzoek van het 

 5x5 Atlasblok. 

-Ofwel Achter één van de 8 kilometerblokken 

  op de knop voor 

      ofwel kilometerhokonderzoek 

      of op de punttelling in dat hok. 

 

-Bij einde bezoek, klik op Klaar met tellen. 


