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Atlasblok-onderzoek

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

o Bezoek alle  biotopen meermaals in zowel broed- 
als winterseizoen; liefst minstens 3x.

o Nachtvogels horen erbij; breng dus avond-
/nachtbezoeken  in het broedseizoen; 
(gedoseerd) afspelen van geluiden is 
aanbevolen. 

o Teken alle waarnemingen van zeldzame soorten 
in op kaart. 

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

o Noteer van alle soorten broedvogels de hoogst 
waargenomen broedzekerheidscode. 

o Schat het aantal broedparen (broedseizoen) of 
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, 501-
1000, >1000. 

o Aanvullende waarnemingen uit alle onderzoeks-
jaren en gegevens uit meetnetten en andere 
gegevensbronnen (o.a. Waarneming.nl) worden 
door Sovon meegenomen. 

    

Kilometerhok-onderzoek

Bezoek 8 km-hokken elk gedurende 
minimaal 4 uur 

o Vier uur veldwerk per km-hok verdelen over 4 
bezoeken van ieder precies 1 uur. 

o 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). 

o De 8 te onderzoeken km-hokken zijn vooraf gese-
lecteerd volgens een vast patroon, het ‘gouden 
grid’ (de gearceerde hokken in het voorbeeld). 

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

o 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. 

o Optioneel:  meer dan vier uurbezoeken 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
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Bezoek alle biotopen minstens driemaal in zowel 
broed- als winterseizoen (= totaal 6x)

• Nachtvogels horen erbij; breng dus avond-/
nachtbezoeken 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 
individuen (winter) van schaarse en zeldzame 
soorten in het atlasblok, in de volgende klassen: 
1-3, 4-10, 11-25, 26-50, 51-100, 101-250, 

 251-500, 501-1000, >1000.

• Aanvullende waarnemingen uit alle onderzoeks-
jaren en gegevens uit meetnetten en andere 

 gegevensbronnen (o.a. Waarneming.nl) worden 
door Sovon meegenomen.

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

• De bezoeken uitvoeren in de volgende perioden: 
1 apr - 15 mei, 16 mei - 30 jun, 1 dec - 15 jan, 
16 jan - 28 feb (broedtijd ochtend, winter hele 
dag).

• De 8 te onderzoeken km-hokken zijn vooraf ge-
selecteerd 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 alge-
mene 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: 2x 5 minuten tellen, waarbij alle vogels 
ingetekend worden.

• Optioneel: méér dan viermaal een uurbezoek aan 
de km-hokken brengen of uurbezoeken brengen 
aan andere km-hokken binnen atlasblok.

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