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Resultaten van het project Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV) tot en met 2020
Glenn Vermeersch, Thierry Onkelinx, Simon Feys, Gerald Driessens
[ glenn.vermeersch@inbo.be ]

Terwijl het atlasproject in 2020 van start ging met bijgevolg een bijkomende telinspan-
ning voor heel wat medewerkers, hebben we aan alle ABV-tellers meteen duidelijk ge-
communiceerd dat de voortzetting van het ABV-project prioritair was. Indien men de 
combinatie Atlas/ABV niet zou kunnen inplannen, wordt steeds gekozen voor de ABV-
hokjes.Bovenop het nieuwe project verscheen vervolgens corona ten tonele en het was 
dan ook enigszins bang afwachten of de in 2020 verzamelde ABV-data voldoende zou-
den zijn om opnieuw solide trendberekeningen op te baseren. We kunnen immers niet 

genoeg het belang van dergelijke lange tijdsreeksen (ABV loopt al sinds 2007) in de verf 
zetten: ze worden zowel op regionaal, nationaal als Europees niveau aangewend om 
het natuurbeleid bij te sturen.

Op basis van het nieuwe rapport kunnen we stellen dat jullie telinspanning ook in 2020 
voldoende was om betrouwbare cijfers voor een groot aantal soorten op te baseren. Bij 
deze dus meteen een welgemeend ‘Dankjewel’!

Zanglijster  - Glenn Vermeersch
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Methode

De tijdens de ABV-tellingen gevolgde methode is gebaseerd op punttellingen in 6 voor-
af geselecteerde locaties volgens een vast patroon verspreid in een UTM 1x1 km-hok. 
De kilometerhokken werden voorafgaand aan het project gestratificeerd naar 6 domi-
nante types leefgebied. Details m.b.t. de methodiek kan je steeds nalezen in de ABV-

handleiding die integraal online beschikbaar is.

Resultaten

De in deze bijdrage gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op het technisch achtergrond-
rapport van Onkelinx et al. (2021) dat eveneens online beschikbaar is. 

Helaas zijn die cijfers in het algemeen weinig hoopgevend en tonen ze aan dat, ondanks 
de succesverhalen van enkele opvallende bijzondere broedvogelsoorten als Oehoe, 
Raaf e.d., het gemiddeld genomen niet best gaat met onze broedvogels. Nu ook de re-
sultaten van het nieuwe atlasproject stelselmatig binnen komen, zien we de negatieve 
trends ook steeds meer vertaald in actuele verspreidingskaarten die vaak in behoorlijk 
contrast staan met diezelfde kaartjes uit de periode 2000-2002.

Tabel 1 biedt naar goede gewoonte een overzicht van de actuele, significante cijfers 
per soort, terwijl de Figuren 1-5 de bekende groeperingen van soorten combineren in 
indicatoren voor resp. ‘Bos’, ‘Landbouw’, ‘Generalisten’, ‘Standvogels’ en ‘Sub-Sahara-
migranten’. De soortensamenstelling per indicator vind je eveneens terug in het tech-
nische achtergrondrapport. 

Samengevat kunnen we stellen dat soorten van landbouwgebied nog steeds dé zorgen-
kindjes van onze broedvogels blijven, maar ook in de bossen gaat er duidelijk iets gron-
dig fout. In hoeverre de afname in de bossen kan worden toegeschreven aan naald-
hout-specialisten wordt momenteel onderzocht in een gezamenlijke inspanning met 
onze Waalse collega’s van Aves/Natagora. De resultaten ervan zullen worden getoond 
op het eerstkomende congres van de European Bird Census Council (april ’22, Zwitser-
land), maar ook in Vogelnieuws zullen die uiteraard aan bod komen. De periode van 
toename van generalisten is ook voorbij, hoewel de cijfers nog niet negatief kleuren. 
Er lijkt eerder sprake naar een geleidelijke afname naar het niveau van 2007 toen ABV 
van start ging. De resultaten van de standvogels versus lange-afstandstrekvogels zijn 
minder duidelijk. In de eerste groep wijzen ze op een heel geleidelijke afname, terwijl 
de cijfers voor de trekvogels meer op en neer gaan, wellicht onder invloed van vaak 
sterk wisselende omstandigheden in de overwinteringsgebieden. Voor alle soorten 
waar ABV geen wetenschappelijk siginificante cijfers kan leveren, zullen de atlasresul-
taten van extra groot belang zijn.Boomklever - Glenn Vermeersch

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/29977
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/29977
https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/abv_standaard_rapport.pdf
https://www.vogelatlas.be/atlasbe/soorten
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 Soort Klasse

Cetti's Zanger ++

Putter ++

Kauw ++

Buizerd ++

Meerkoet ++

Boomklever ++

Zwartkop ++

Halsbandparkiet +

Roodborsttapuit +

Sperwer +

Nijlgans +

Grote Bonte Specht +

Torenvalk +

Blauwborst +

Canadese Gans +

Zwarte Kraai +

Roodborst +

Zwarte Roodstaart +

Witte Kwikstaart +

Boerenzwaluw +

Boomkruiper +

Pimpelmees +~

Grasmus +~

Tjiftjaf +~

Vink +~

Tabel 1. Overzicht van de berekende trends per soort.

Legende: ++: sterke toename, +: toename, +~: matige toename, ~: stabiel, ~-: matige afname, -: afname, --: sterke afname, ?+: mogelijke toename, ?-: mogelijke afname 

 Soort Klasse

Houtduif +~

Kleine Karekiet ~ 

Boompieper ~ 

Ekster ~ 

Groene Specht ~ 

Scholekster ~ 

Groenling ~ 

Fazant -~ 

Holenduif -~ 

Koolmees -~ 

Winterkoning -~ 

Gaai -~ 

Turkse Tortel -~ 

Geelgors -

Koekoek -

Heggenmus -

Goudhaan -

Spreeuw -

Wilde eend -

Veldleeuwerik -

Gele Kwikstaart -

Waterhoen -

Staartmees -

Graspieper -

Huismus --

 Soort Klasse

Merel --

Zanglijster --

Ringmus --

Fitis --

Patrijs --

Stadsduif --

Tuinfluiter --

Zwarte Mees --

Grote Lijster --

Kievit --

Sprinkhaanzanger --

Boomleeuwerik ?+

Huiszwaluw ?+

Gekraagde Roodstaart ?+

Bonte Vliegenvanger ?+

Rietzanger ?+

Kneu ?+

Rietgors ?-

Zwarte Specht ?-

Kuifmees ?-

Nachtegaal ?-

Spotvogel ?-

Wielewaal ?-

Groene Specht - Glenn Vermeersch
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Figuren 1-5. Gegroepeerde trends voor resp. landbouwsoorten (A), bossoorten (B), generalisten (C), 
standvogels (D) en lange-afstandstrekvogels (E). 

Legende: ++: sterke toename, +: toename, +~: matige toename, ~: stabiel, ~-: matige afname, -: afna-
me, --: sterke afname, ?+: mogelijke toename, ?-: mogelijke afname De kleuren in de balkjes wijzen op 
resp. het 90% (lichtste kleur)- 60% en 30% (donkerste kleur)-confidentie-interval. Naarmate het interval 
lichter gekleurd wordt, neemt de onzekerheid toe. 

A

C

B

Blauwborst - Glenn Vermeersch
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E

D
Dankwoord

Dank aan alle tellers en medewerkers! Hopelijk slagen jullie er ook de rest van ‘atlas-
jaren’ in om de geplande ABV-hokjes allemaal afgewerkt te krijgen. Enkel dan slagen we 
erin om steeds met goede, betrouwbare cijfers naar buiten te komen.

Sperwer - Glenn Vermeersch




