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teel erg eenvoudig al uit te pak-
ken met enkele zo goed als defi-
nitieve verspreidings- en dicht-
heidskaarten. Naast deze kaarten
is het nu ook mogelijk meer alge-
mene conclusies te trekken
omtrent de soortenrijkdom in
Vlaanderen, de trends van de ver-

schillende soorten, de trends van
soortengroepen (vb. soorten van
agrarisch gebied, roofvogels
enz…) en de (eventuele) aanpas-
sing van de Rode Lijst aan de
hand van de nieuwe gegevens
van het atlasproject.

Het veldwerk is achter de rug

2002 was het allerlaatste atlasjaar
waarin er ook echt nog moest
geïnventariseerd worden. In de
periode 2000-2001 was er al een
behoorlijk pak werk verzet, maar
toch was het spannend afwachten
of de finale doelstelling –gans
Vlaanderen inventariseren- zou
gehaald worden. Op de volgende
reeks kaartjes die de stand van
zaken aangeven na 2000, 2001
en 2002, zien jullie dat het ons
toch gelukt is! Er zijn nog steeds
van enkele hokken gegevens ach-
ter, maar deze zijn wel degelijk
afgewerkt. Van in totaal 4 hokken
werden in de loop van het huidi-
ge broedseizoen nog enkele aan-
vullende gegevens verzameld. 

Door al deze inspanningen kun-
nen we gerust zeggen dat we nu
over de meest complete en meest
gedetailleerde databank beschik-
ken die ooit van broedvogels in
Vlaanderen werd verzameld!
Enkele cijfers die dit aantonen,
vind je verder in deze nieuws-
brief.

De op de kaart van 2002 getoon-
de ‘hiaten’ zullen dat niet blijven.
De regio Brussel werd geïnventa-
riseerd door mensen van Aves en
met de coördinator daar werd
overeengekomen de gegevens uit
te wisselen. Slechts binnen een
strikt ontoegankelijk terrein in
Limburg, zullen geen steekproe-
ven kunnen gelopen worden,
maar van alle overige hokken zijn
de gegevens wel afgewerkt, maar
(nog) niet binnen.

Het komt er dus op neer dat de
belangrijkste doelstelling van het
atlasproject reeds gehaald werd
door een enorme inzet van een
1000-tal medewerkers de voor-
bije drie jaar. Nagenoeg alle
gegevens zitten ook al in een
databank en dus is het momen-

Figuur 1 : Vorderingen atlasproject 2000-2002

De nieuwe broedvogelatlas 
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Soortenrijkom Vlaanderen

Zoals bij vele andere diergroepen
is het duidelijk dat ook voor
vogels de provincies Antwerpen
en Limburg hoog scoren wat
betreft soortenrijkdom (Fig. 2).
Hierbij vallen enkele gebieden
extra op: het uiterste noorden van
Limburg met daarin o.a. het
Hageven en het Stamprooiers-
broek, het vijvergebied Midden-
Limburg, het Schulensmeer en
omgeving, voormalige kleiputge-
bieden in de Antwerpse Voor-
kempen enz… De afwisseling
van verschillende habitats zoals
open water, moerassen, bossen
en landbouwgebieden binnen
één atlashok zorgt hier voor een
flink aantal extra soorten. Elders
in Vlaanderen worden erg soor-
tenrijke atlashokken aangetroffen
in de regio Oostkust met o.a. de
Achterhaven van Zeebrugge als
uitschieter, de IJzervallei met de
Blankaart en de IJzerbroeken, het
havengebied van Antwerpen, de
zuidelijke Dijlevallei, grote delen
van de Demervallei en zowat de
gehele regio Schelde-Leie. Erg
vaak is de soortenrijkdom dus
gekoppeld aan de aanwezigheid
van een (zuivere) rivier in het
betreffende atlashok. Houd er
wel rekening mee dat in deze
aantallen de mogelijke broedge-
vallen voorlopig nog werden
meegerekend!

Indien we dan eens naar figuur 3
kijken, krijgen we toch een iets
genuanceerder beeld. Het is
immers meer en meer het geval
dat de totale soortenrijkdom
enigszins vertroebeld wordt door
de aanwezigheid van heel wat
exoten zoals Canadese gans,
Nijlgans, Mandarijneend, Hals-
bandparkiet enz…Vooral in de de
wijde omgeving van Brussel,
Gent en in de Antwerpse Kempen
worden soms tot 10 soorten exo-
ten per atlashok aangetroffen! Uit

figuur drie blijkt overduidelijk het
grote belang van enkele gebieden
wat betreft Rode Lijst soorten: het
Zwin te Knokke, de Achterhaven
en de Voorhaven te Zeebrugge,
de Kanaalzone te Gent, de
IJzervallei, het Antwerpse haven-
gebied, de Demervallei en het
Vijvergebied Midden-Limburg
scoren het hoogst.

Trends in enkele  soortengroepen

De gedetailleerde resultaten van
het atlasproject maken het moge-
lijk trends te bepalen voor nage-
noeg alle broedvogelsoorten in
Vlaanderen. De verwerkingsfase

is nog niet ver genoeg gevorderd
om er nu al een compleet beeld
op te hebben, maar voor enkele
duidelijk afgelijnde soortengroe-
pen is dat nu reeds mogelijk. In
Figuur 4 zie je een overzicht van
de trends voor enkele typische
bosvogels (28 soorten meegere-
kend), struweelsoorten (9), roof-
vogels (12), soorten van het agra-
risch gebied (20) en exoten (17).
De exoten springen er meteen uit
als de meest succesvolle soorten-
groep: geen enkele gaat achteruit,
het merendeel gaat er zelfs flink
op vooruit met als uitschieters
uiteraard Canadese gans, Nijl-
gans en Halsbandparkiet. Caro-
lina-eend, Casarca en Kolgans

Figuur 2 :Soortenrijkdom per atlashok 
Figuur 3 : Aantal Rode Lijst soorten per atlashok

 voor Vlaanderen
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blijven enigszins stabiel en bre-
ken (voorlopig) niet echt door.
Anders is het gesteld met de soor-
ten van het landbouwgebied
waarvan 55% er flink op achteruit
gaat, de Veldleeuwerik vertoont
zelfs een achteruitgang van 90%
t.o.v. de atlas van Devillers (gege-
vens uit de periode 1973-1977)!
Echte bosvogels zoals Boom-kle-
ver, Zwarte specht, Houtsnip en
Bosuil doen het dan weer over-
wegend goed door de betere
bescherming in combinatie met
het ouder worden van onze bos-
sen. Een soort als Fluiter gaat er
dan weer flink op achteruit
Voor soorten van droge struweel-
vegetaties zoals Braamsluiper,
Tuinfluiter, Zwartkop, enz… is de
situatie niet zo eenduidig al lijkt
het erop dat de algemene balans
tamelijk negatief is. 
Roofvogels gaan er nagenoeg
allemaal op vooruit, wat ten dele
verklaard wordt door een betere
bescherming, het verdwijnen van
DDT uit de voedselketen en ook
hier het ouder worden van de
bossen waardoor meer geschikte
nestlocaties beschikbaar worden.

Herziening Rode Lijst broedvogels

Een ander gevolg van de gedetail-
leerde atlasgegevens is de mogelijk-
heid tot het herzien van de Rode Lijst
van de broedvogels in Vlaanderen
(zie artikel Koen Devos in het
Natuurrapport van 1999, Tabel 1).
Grote Karekiet is ondertussen uitge-
storven, in de atlasperiode en reeds
enkele jaren ervoor werden alleen

nog enkele zangposten aange-
troffen die slechts tijdelijk
bezet worden. Ook voor
Korhoen en Ortolaan (moge-
lijk nog 1 broedgeval aan het
begin van de atlasperiode)
blijkt Vlaanderen niet langer
geschikt te zijn. Anderzijds is
het ook zo dat bijv. een soort
als de Nachtzwaluw niet lan-
ger thuis hoort onder de cate-
gorie van bedreigde soorten
aangezien recente inventarisa-
ties in o.a. Limburg aantonen
dat deze soort het erg goed
doet en waarschijnlijk al lange
tijd onderschat is geweest. Het
nauwkeurig uitpluizen van de
atlasgegevens moet ons in
staat stellen deze Rode Lijst
hier en daar aan te passen.
Het is alvast de bedoeling
deze aangepaste lijst te ver-
werken in het uiteindelijke
boek.

Figuur 4 :
Trends in enkele soortengroepen t.o.v. atlas Devillers et al. (1973-1977).

De Canadese Gans blijft spectaculair vooruitgaan.
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Grensoverschrijdende mogelijk-
heden…

Het is in de vorige nieuwsbrieven
al een aantal keer aangehaald dat
we voor de Vlaamse broedvoge-
latlas dezelfde methodiek gebrui-
ken als in Nederland. Het gevolg
hiervan is dat we onze versprei-
dings- en dichtheidskaartjes
prima met elkaar kunnen vergelij-
ken. Met het huidige GIS
(Geografisch Informatie Systeem)
kunnen we de kaartjes ook
gewoon aan elkaar plakken. Het
grote voordeel is dat het op die
manier erg duidelijk wordt dat
onze gegevens niet op zich staan
en dat de trends nagenoeg alle-
maal grensoverschrijdend zijn. 

Voor de Geelgors geldt in
Nederland hetzelfde als in
Vlaanderen: een flinke terugval
en het terugtrekken in oostelijk
gelegen kerngebieden. Ook de
kleine restpopulatie in de regio
Turnhout zet zich mooi voort over
de grens.
De uitbreiding van de Scholekster
in het noorden van Vlaanderen is
geen toeval als je de volgende
figuur er bijneemt. De Nede-
rlandse populatie doet het bijzon-
der goed in Zeeland en in toene-

De aanwezigheid van de Roerdomp
op de Rode Lijst blijft, ondanks soort-
beschermingsmaatregelen, gerecht-
vaardigd.

mende mate ook in westelijk en
oostelijk Brabant waardoor er een
constante ‘aanvoer’ is van Schol-
eksters uit het noorden. Dit uit
zich bij ons in het verder uitbrei-
den van de Scholekster naar het
zuiden toe en de nog steeds toe-
nemende aantallen in de reeds
gekoloniseerde gebieden in het
noorden.

Enkele soorten nader bekeken

Het grootste deel van de uiteinde-
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lijke broedvogelatlas zal uiteraard
bestaan uit de verschillende
soortteksten waarbinnen per soort
een gedetailleerd overzicht zal
gegeven worden van de status en
trends binnen Vlaanderen, de
huidige verspreiding en relatieve
dichtheid, eventueel de aantallen
per atlashok enz… Nu de kaarten
nagenoeg compleet zijn, halen
we er nog eens enkele soorten
uit. Veel meer kaarten kan je

Figuur 5 : Grensoverschrijdende dichtheidskaartjes van Geelgors en Scholekster
(bron Nederlandse kaarten: Atlas van de Nederlandse broedvogels).

steeds raadplegen op de atla
website www.instnat.be/broedvo-
gels 

Bergeend

Het is al langer bekend dat de
Bergeend het goed doet in
Vlaanderen. Nu het kaartje nage-
noeg compleet is, overtreft dit
nog de verwachtingen van velen.
Bergeenden broeden ondertussen

in alle Vlaamse provincies, het
minst talrijk in Vlaams-Brabant en
Limburg. De opmars gaat echter
nog verder met jaarlijks meldin-
gen van nieuw gekoloniseerde
gebieden. De kaart sluit mooi aan
bij deze van de Nederlandse
broedvogelatlas. De verspreiding
in de Maasvallei is ook in
Nederland erg opvallend en het
leidt geen twijfel dat onze
Limburgse Bergeenden daar via
de Maas terecht zijn gekomen.
Een verdere toename in de
Maasvallei is zeker te verwachten.

De aantallenkaart toont verder de
kerngebieden voor de Bergeend
in Vlaanderen, zijnde de nage-
noeg volledige kustpolderregio,
met kerngebieden in en rond het
Zwin en de Voor- en Achterhaven
van Zeebrugge, het havengebied
van Antwerpen, de Beneden-
Schelde en in mindere mate het
Mechelse. Het Meetjesland is in
werkelijkheid veel belangrijker
voor de Bergeend dan uit de aan-
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tallenkaart blijkt. Echter, in vele
gevallen werd het precieze aan-
tal broedende Bergeenden per
atlashok niet ingevuld waardoor
deze uiteraard ook niet op de
kaart kunnen getoond worden.

Kuifmees

Uit voorgaande grafieken bleek
al dat de bosvogels het over het
algemeen erg goed doen en de
Kuifmees vormt hierop geen uit-
zondering. De verspreidingskaart
toont duidelijk de zowat
ononderbroken verspreiding in
de Kempen wat logisch is gezien
de sterke gebondenheid aan
allerlei types naaldhout. Ook in
bosarme streken worden tegen-
woordig steeds vaker Kuifmezen
aangetroffen en hier lijken deze
vaak met erg kleine naaldhout-
percelen in een iets groter geheel
genoegen te nemen. De boscom-
plexen in de omgeving van
Brugge spelen ongetwijfeld een
grote rol bij het in stand houden
van de West-Vlaamse populatie.
Uit de dichtheidskaart komen
dan weer de echte kerngebieden
naar voren, zijnde het erg
(naald)bosrijke Kempisch plateau
in Limburg, de bossen ten oosten
van Antwerpen (Voorkempen,
Centrale Kempen) en de grote
boscomplexen van Averbode,
Westerlo en omgeving.  

Dodaars

De Dodaars doet het goed in
Vlaanderen zoals ook mag blij-
ken uit de trendgrafiek. Wat de
verspreiding betreft is de soort
nagenoeg constant gebleven in
vergelijking met de vorige atlas
(periode 1973-1977), maar in de
kerngebieden is hij verder toege-
nomen en o.a. in de regio
Schelde-Leie zijn heel wat nieu-
we broedplaatsen in gebruik
genomen. De hoge aantallen in
de atlasperiode zijn echter zeker
ten dele te verklaren door de
opeenvolging van zachte winters
en natte voorjaren waardoor voor
deze soort erg geschikte condi-
ties ontstonden. De toename is
dus mogelijk slechts tijdelijk.
Noch-tans lijkt het erop dat,
althans in de Kempen, de toena-

Fig. 6: De verspreiding van de Bergeend in Vlaanderen

Fig. 7: Aantal broedparen Bergeend per atlashok

Fig. 8: De verspreiding van de Kuifmees in Vlaanderen.
Fig. 9: Relatieve dichtheden van de Kuifmees in Vlaanderen.
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me wel degelijk al langere tijd
aan de gang is. In Nederland
neemt deze soort toe in stilstaan-
de wateren van heidegebieden en
duinen, maar gaat ze erop achter-
uit in sloten en grachten in agrari-
sche gebieden aangezien de
waterstand hiervan zuiver in
functie van de landbouw wordt
geregeld en in toenemende mate
ongunstig uitpakt voor de
Dodaars.

Verdere afwerking – planning

Nu al het veldwerk achter de rug
is, worden zoveel mogelijk
inspanningen gedaan om het
boek zo snel mogelijk te doen
verschijnen. De stuurgroep rond
het atlasproject is overeengeko-
men de publicatie ervan te voor-
zien tegen eind 2004. 
Er zal gewerkt worden met een 7-
tal soortauteurs wat relatief wei-
nig is, maar wat het editeerwerk
achteraf waarschijnlijk flink zal
vereenvoudigen. Ondertussen is
van een aantal soortteksten al een
eerste versie beschikbaar, in een
latere fase zullen alle teksten
gecorrigeerd worden door een
leeskommittee. 
Naast de soortteksten zal zeker
ook werk gemaakt worden van
een aantal grondige, inleidende
hoofdstukken. 

Ondertussen kan er echter nog
heel wat aanvullend werk gebeu-
ren en daarvoor reken ik voor een
groot deel weer op jullie! De ver-
schillende RECO’s krijgen eerst-
daags een overzichtstabel in de
bus met voor alle hokken in hun
respectievelijke regio’s een lijst
met waargenomen soorten,
broedzekerheden, aantallen en
schattingen. Deze lijst zal zo
overzichtelijk mogelijk zijn
waardoor er op een eenvoudige
manier hiaten kunnen ontdekt
worden. Wat kunnen deze hiaten
bijvoorbeeld zijn:

Fig. 10: De verspreiding van de Dodaars in Vlaanderen.

Fig. 11: Aantalsevolutie van de Dodaars in Vlaanderen sinds het vorige atlas-
project.
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● ontbrekende soorten, vaak aan-
getroffen in het jaar vooraf-
gaand of net na de eigenlijke
inventarisatie

● te lage broedzekerheidscatego-
rieën

● voor BBV-soorten zou het inte-
ressant zijn een aantal of
schatting te verkrijgen voor
de 3 atlasjaren

● niet ingevulde aantallen en/of
schattingen

● ….

De kwaliteit van de uiteindelijke
atlas zal nog gevoelig verbeteren
als dergelijke aanvullingen voor
ALLE atlashokken kunnen verza-
meld worden. Een belangrijke
taak dus nog voor de RECO’s!

Wat na de atlas, Pan European
Bird Monitoring?

Ondertussen rijpen er stilaan
enkele plannen om ook na het
atlasproject met hopelijk dezelfde
enthousiaste groep vrijwilligers
andere projecten aan te vatten.
Dit zal ook nu weer gebeuren in
overleg met zoveel mogelijk
instanties.  Enkele zaken zijn
pijnlijk duidelijk geworden na dit
atlasproject waaronder de teloor-
gang van vele ‘algemene soorten’
in combinatie met het nagenoeg
ontbreken van duidelijk cijferma-
teriaal van de voorbije jaren voor
deze soorten, waardoor het erg
moeilijk is in te schatten hoe
groot die achteruitgang precies is.
Om dergelijke zaken naar de toe-
komst toe te vermijden en om
met duidelijke cijfers naar het
beleid toe te kunnen stappen, is
het erg belangrijk zo snel moge-
lijk te starten met een project dat

ook de algemene soorten jaarlijks
opvolgt, mogelijk via een systeem
van vaste trajecten. Dergelijk pro-
jecten lopen al jaren in zowat alle
ons omringende landen en leve-
ren daar erg duidelijke informatie
op. Recent werd dan ook het ini-
tiatief genomen om alle Europese
‘Common Bird Monitoring
Schemes’ te bundelen en zo over
een Europese trend te kunnen
beschikken voor tal van meer
algemene soorten. Vlaanderen
kan hierbij niet achterblijven…

Dank aan meer dan 1500 vrijwil-
ligers!

Zonder jullie zouden we nu sim-
pelweg niet kunnen beginnen
aan het schrijfwerk, heel erg
bedankt dus voor de massa’s
gegevens, we gaan ons uiterste
best doen er een erg knap boek
van te maken!

Glenn Vermeersch

Netjes op tijd kwam eind vorig jaar de
Nederlandse broedvogelatlas van de persen
gerold. Voor ons een erg interessant boek om
naar uit te kijken omdat we onze atlasmethodiek
van het Nederlandse project hebben overgeno-
men. Ook in deze nieuwsbrief werd al aange-
toond dat de gecombineerde kaartjes een grote
meerwaarde kunnen betekenen. 
Het boek zelf is een schitterend naslagwerk
geworden dat erg uitgebreid informatie geeft over
alle in Nederland broedende vogelsoorten. Een
erg interessant deel handelt over de algemene
tendenzen  van de Nederlandse broedvogels en
linkt deze op erg gedetailleerde wijze aan ver-
schillende omgevings- en menselijke factoren.
Een niet te missen werk en een prima voorbeeld
van hoe onze atlas er zou moeten gaan uitzien. In
ieder geval een grote uitdaging om dit boek te
evenaren en eventueel zelfs te overtreffen!

De Nederlandse atlas is gearriveerd: 
een prachtig voorbeeld!
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Het atlasproject in cijfers
De resultaten uit het voorgaande artikel zijn gebaseerd op een gigantische massa gegevens, enkele voor-

beelden in cijfertjes:

● de Access-databank bevat momenteel 325.000 records verspreid over 630 atlashokken.
● In totaal werden 4.331 steekproefhokjes geïnventariseerd wat neerkomt op 8.662 uur steekproeven

lopen.
● De som van de inventarisatie-inspanning (exclusief de steekproeven) komt op 43.000 uren veldwerk

als absolute minimum, ongeveer 1800 dagen 24/24 uur inventarisatie! Het totaal (incl. steekproeven)
komt dus op 51.662 uren veldwerk. Indien ik dat alleen had moeten doen, had het veldwerk afge-
rond geweest in 2047, iets te laat misschien?

● Het totaal aantal uren invoerwerk (door de onvolprezen Jorn Van den Bogaert (2000), Wouter van
Gompel (2001), Wouter Faveyts (2002) en Marc Van de Walle (2003) komt op 2.080 uren achter de
pc, ook goed voor een vlotte 87 dagen 24/24 uur, koffie wordt dan erg belangrijk!

● Het totaal aantal in GIS gedigitaliseerde territoria en/of zangposten voor alle soorten samen komt op
140.000 en er liggen er nog ongeveer evenveel te wachten…

● Het aantal medewerkers (los + vast) liep in 2003 verder op tot maar liefst 1.867.
● Het aantal losse waarnemingen ligt ondertussen op 8.941
● De website blijft het goed doen, nu al 99.136 bezoekers, de kaap van de 100.000 is bijna bereikt.

Tijd dus voor een grondige face-lift, meer daarover verder in deze nieuwsbrief.
● Het aantal geabonneerden op de digitale nieuwsbrief bedraagt nu al 1.121. Het aantal atlasmailtjes

dat reeds verstuurd werd, is niet exact bijgehouden, maar dat zijn er ook al een flink aantal.
● Het hoogste aantal soorten in een atlashok bedraagt 127, maar daarin nog heel wat mogelijke broed-

gevallen. Eens de gecorrigeerde lijsten binnen zijn, wordt het echte tophok bekend gemaakt.
● De sex-ratio bij de medewerkers is behoorlijk verdraaid in de mannelijke richting. Voor elke vrou-

welijke medewerker lopen er zo’n 13 mannen rond. Misschien een tip voor relatiebureaus?
● Wat is nu de talrijkste soort in Vlaanderen? Een moeilijke vraag omdat we uiteraard van de algeme-

ne soorten geen exact aantal broedparen kennen. De meest verspreide soorten (hoogste percentage
bezette atlashokken) zijn Winterkoning en Merel met elk 99,51 % bezette hokken, op de voet
gevolgd door Heggemus, Tjiftjaf en Houtduif.

● De Houtduif werd dan weer het meest aangetroffen in de steekproefhokken en heeft daardoor de
felst gekleurde dichtheidskaart achter haar naam. Uiteraard speelt de trefkans van de verschillende
soorten een rol bij dit soort berekeningen. 


