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1 Inleiding 

1.1 Soorten 

Deze blauwdruk van de vogels werd oorspronkelijk opgesteld voordat er een definitieve 

beslissing werd bekend gemaakt over de specifieke noden voor de aangepaste rapportage in 

het kader van de Europese Vogelrichtlijn (VRL). De prioritaire lijst omvatte toen 58 

vogelsoorten (Tabel 1) en bestond uit broedvogels van Bijlage I van de vogelrichtlijn (VR), 

overwinterende/doortrekkende vogels die de 1% norm overschrijden en een aantal vogels 

die niet onder de VRL vallen maar belangrijk zijn voor het Vlaamse beleid. Veertien van deze 

vogelsoorten worden in de G-IHD als ruimtebehoevend beschouwd (Paelinckx et al., 2009) 

en worden binnen dit project als extra prioritair beschouwd voor monitoring. 

Bij het verschijnen van het nieuwe formaat van de Europese Rapportage in het kader van 

artikel 12 van de Vogelrichtlijn werd het echter duidelijk dat per lidstaat moet gerapporteerd 

worden over: 

 ALLE regelmatige broedende soorten en  

 ALLE regelmatig overwinterende watervogels, 

 doortrekkende en (niet-sedentaire en Bijlage I) overwinterende landsoorten (zie 

Bijlage I). 

In dit document is de oorspronkelijke tekst grotendeels behouden maar aangepast waar 

nodig en aangevuld met enkele actuele knelpunten die ontstaan zijn in het kader van deze 

uitgebreidere informatiebehoeften. Voor een bondig overzicht van deze knelpunten verwijzen 

we naar het einde van dit document (pag 11). 

 

1.2 Monitoringaspecten 

1.2.1 Populatiegrootte 

De wijze waarop de populatiegrootte uitgedrukt wordt hangt af van het type vogel. Voor de 

broedvogels dienen het aantal broedkoppels in Vlaanderen gerapporteerd te worden, 

terwijl voor de soorten die de 1% norm overschrijden het aantal individuen in Vlaanderen 

gerapporteerd dienen te worden. Kluut en Lepelaar komen in Vlaanderen zowel voor als 

broedvogel als als overwinterende/doortrekkende soort die de 1% norm overschrijdt. 

Hiervoor dienen in principe dus zowel het aantal broedkoppels als het aantal overwinterende 

individuen gerapporteerd te worden. 

In het algemeen kan gesteld worden dat vogels zeer mobiele soorten zijn, waardoor 

meetnetten met vaste meetlocaties in de meeste gevallen enkel bruikbare gegevens leveren 

voor de meer algemene soorten. Daartegenover staat dat de meeste vogelsoorten relatief 

eenvoudig te detecteren zijn (m.a.w. een hoge detectiekans hebben). Dit, samen met het 

groot (potentieel) aantal beschikbare vrijwilligers, maakt dat het voor veel van de relatief 

zeldzamere soorten haalbaar is om het volledig leefgebied van de soort integraal te 

bemonsteren. Een belangrijke voorwaarde hierbij is uiteraard dat het potentieel leefgebied 

voldoende gekend is en dat op lange termijn de medewerking van een voldoende groot 

aantal vrijwilligers kan gegarandeerd worden. 

De Algemene Broedvogelmonitoring Vlaanderen (ABV) is een voorbeeld van een meetnet 

met vaste meetlocaties, terwijl de Bijzondere Broedvogelmonitoring Vlaanderen (BBV) en de 

watervogeltellingen (WVT) voorbeelden zijn waarbij gestreefd wordt naar een integrale 

bemonstering van het leefgebied. Tabel 1 geeft een overzicht voor welke prioritaire soorten 

deze bestaande monitoringprogramma’s bruikbare informatie opleveren. Nadien bespreken 
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we in detail in hoeverre de bestaande monitoring voor de verschillende voorbeeldsoorten 

volstaat. 

1.2.2 Areaal 

In BBV en WVT wordt getracht om het leefgebied van de soort integraal te bemonsteren. 

Bijgevolg leveren deze monitoringprojecten reeds voor veel soorten voldoende informatie 

over de verspreiding en het areaal. Voor de algemenere soorten waarbij het niet haalbaar is 

om het volledige leefgebied integraal te bemonsteren leveren losse waarnemingen (uit 

waarnemingen.be) –mits een strenge selectie binnen de optimale broedperiode of bij 

frequent noteren van broedzekerheidsinformatie- voldoende aanvullende informatie om de 

verspreiding en het areaal in kaart te brengen. 

1.2.3 Leefgebied 

Naar Europa toe dient er voor de vogelsoorten niet gerapporteerd te worden over de 

oppervlakte en de kwaliteit van het leefgebied. De gewestelijke instandhoudingsdoelen (G-

IHD) bevatten wel doelen voor de oppervlakte en de kwaliteit van het leefgebied van heel 

wat vogels. Extra aandacht gaat daarbij naar de ruimtebehoevende soorten. Voor deze 

soorten zal de oppervlakte van het leefgebied opgevolgd worden aan de hand van de 

habitatkartering. Ameeuw et al. (2008) geven aan uit welke BWK-karteereenheden het 

leefgebied van de verschillende soorten is opgebouwd. 

 

Tabel 1. Overzicht vogels met aanduiding van de haalbaarheid van monitoring en het 

kwaliteitsniveau van de huidige monitoringprogramma’s (ABV: algemene 

broedvogelmonitoring; BBV: bijzondere broedvogelmonitoring; WVT: watervogeltellingen; 

SPT: slaapplaatstellingen): 3 = integrale bemonstering of meetnet met detecteerbare trend 

van 24%/ 24 jaar; 2 = bemonstering van deel van de populatie of meetnet met 

detecteerbare trend > 24%/ 24 jaar; 1 = expert judgement op basis van beperkt aantal 

gegevens  

  VR 

RB(1) 

Ruimt
ebeho
evend
e soort 

SVI(2) 

Haalba
arheid 
monito

ring 

Aanbod 

  I >1% ABV BBV WVT SPT 

Vogels - regelmatig broedend           

IJsvogel ● 
 

B 
 

1 1 
 

1 
  

Roerdomp ● 
 

B ● 3 1 
 

3 
  

Nachtzwaluw ● 
 

B 
 

1 1 
 

1 
  

Strandplevier ● 
 

MB 
 

3 1 
 

3 
  

Ooievaar ● 
 

MB ● 3 1 
 

3 
  

Bruine kiekendief ● 
 

B ● 1 1 
 

3 
  

Kkwartelkoning ● 
 

B ● 3 1 
 

3 
  

Middelste bonte specht ● 
 

MB 
 

1 1 
 

2 
  

Zwarte specht ● 
 

B 
 

1 1 1 1 
  

Kleine zilverreiger ● 
 

MB ● 1 1 
 

3 
  

Slechtvalk ● 
 

B 
 

1 1 
 

3 
  

Steltkluut ● 
 

MB 
 

1 1 
 

3 
  

Woudaap ● 
 

B ● 3 1 
 

3 
  

Grauwe klauwier ● 
 

B ● 3 1 
 

2 
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  VR 

RB(1) 

Ruimt
ebeho
evend
e soort 

SVI(2) 

Haalba
arheid 
monito

ring 

Aanbod 

  I >1% ABV BBV WVT SPT 

Zwartkopmeeuw ● 
 

B 
 

1 1 
 

3 
  

Boomleeuwerik ● 
 

B 
 

1 1 2 1 
  

Blauwborst ● 
 

B 
 

1 1 1 1 
  

Kwak ● 
 

MB ● 3 1 
 

3 
  

Wespendief ● 
 

B ● 1 1 1 1 
  

Lepelaar ● ● MB ● 3 1 
 

3 
  

Porseleinhoen ● 
 

B ● 3 1 
 

2 
  

Kluut ● ● ZB 
 

1 1 
 

3 
  

Dwergstern ● 
 

ZB 
 

1 1 
 

3 
  

Visdief ● 
 

ZB 
 

1 1 
 

3 
  

Grote stern ● 
 

ZB 
 

1 1 
 

3 
  

Vogels - onregelmatig 
broedend 

          

Purperreiger ● 
 

MB ● 3 0 
    

Ggrauwe kiekendief ● 
 

B ● 3 0 
    

Vogels – broedend min. tot 
1979 maar nu uitgestorven 

          

Duinpieper ● 
 

MB 
 

3 0 
    

Zwarte stern ● 
 

MB 
 

3 0 
    

Ortolaan ● 
 

MB 
 

3 0 
    

Korhoen ● 
 

MB 
 

3 0 
    

Vogels - regelmatig >1%           

Pijlstaart 
 

● B 
 

2 1 
  

2/3 
 

Slobeend 
 

● ZB 
 

1 1 
  

2/3 
 

Wintertaling 
 

● B 
 

1 1 
  

2/3 
 

Smient 
 

● B 
 

1 1 
  

2/3 
 

Krakeend 
 

● ZB 
 

1 1 
  

2/3 
 

Kolgans 
 

● B 
 

1 1 
  

2/3 
 

Grauwe gans 
 

● B 
 

1 1 
  

2/3 
 

Kleine rietgans 
 

● ZB ● 2 1 
  

2/3 
 

Steenloper 
 

● B 
 

1 1 
  

2/3 
 

Tafeleend 
 

● B 
 

2 1 
  

2/3 
 

Kleine zwaan ● ● B 
 

2 1 
  

2/3 
 

Zilvermeeuw 
 

● B 
 

1 1 
   

2/3 

Stormmeeuw 
 

● B 
 

1 1 
   

2/3 

Kokmeeuw 
 

● B 
 

1 1 
   

2/3 

Kluut ● ● ZB 
 

1 1 
  

2/3 
 

Vogels - onregelmatig >1%           

Rietgans 
 

● MB 
 

1 1 
  

2/3 
 

Kuifeend 
 

● B 
 

1 1 
  

2/3 
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  VR 

RB(1) 

Ruimt
ebeho
evend
e soort 

SVI(2) 

Haalba
arheid 
monito

ring 

Aanbod 

  I >1% ABV BBV WVT SPT 

Wulp 
 

● MB 
 

1 1 
  

2/3 2/3 

Regenwulp 
 

● MB 
 

3 1 
  

2/3 
 

Lepelaar ● ● MB 
 

3 1 
  

2/3 
 

Goudplevier ● ● MB 
 

2 1 
  

2/3 
 

Bergeend 
 

● B 
 

1 1 
  

2/3 
 

Vogels - niet-broedend Bijl. I           

Waterrietzanger ● 
 

MB 
 

3 1 
    

Blauwe kiekendief ● 
 

MB 
 

2 1 
    

Grote zilverreiger ● 
 

MB 
 

1 1 
  

2/3 
 

Kemphaan ● 
 

MB 
 

1 1 
  

2/3 
 

Vogels: andere 
overwinterende watervogels 

buitenvoorgaande 

(Aalscholver: ook SPT) 

        2/3 2/3 

Vogels: andere 
overwinterende 

landvogels/doortrekkers (zie 
Bijlage 1) 

          

Niet Natura 2000 (prioritair 
voor Vlaanderen) 

          

Boompieper 
     

1 2 
   

Grauwe gors 
     

1 
 

3 
  

Grutto 
     

1 1 
   

Steenuil 
     

1 
    

Geoorde fuut 
     

1 
 

3 
  

Alle andere algemenere 
broedvogels (zie Bijlage 1) 

      1-2?    

 
(1) Relatief Belang van Vlaanderen voor de soort in Europese context: ZB = zeer belangrijk, 

B = belangrijk, MB = matig belangrijk 
(2) Staat van instandhouding: 1 = gunstig, 2 = matig ongunstig, 3 = zeer ongunstig 
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2 Bemonsteringsmethodiek met voorbeeldsoorten 

Als voorbeeldsoorten worden een algemene broedvogel, een bijzondere broedvogel en een 

overwinterende watervogel gekozen om de uiteenlopende bemonsteringsmethodieken toe te 

lichten. Voor deze soorten bespreken we enkel het opvolgen van de populatiegrootte en, 

indien relevant, de populatiestructuur. 

 

2.1 Algemene broedvogels (voorbeeldsoort = Boomleeuwerik) 

De Boomleeuwerik wordt momenteel opgevolgd via de Algemene Broedvogelmonitoring 

Vlaanderen (ABV) (Vermeersch et al., 2007). Aangezien Boomleeuwerik een soort is die 

vooral nauw gebonden is aan heide, zijn slechts een beperkt aantal (48 hokken = 16 hokken 

per jaar) van de momenteel gebruikte ABV 1x1km hokken geschikt voor deze soort. Onkelinx 

(2011) analyseerde op basis van bestaande gegevens welke veranderingen er waargenomen 

kunnen worden met het huidig ABV-meetnet. Hieruit blijk dat enkel wijzigingen van -32% 

over 24 jaar opgepikt kunnen worden. Dit is dus een iets grotere daling dan de 24%/24jaar 

die we wensen detecteren. 

Om een daling van 24% over 24 jaar vast te kunnen stellen (met eenzelfde onderscheidend 

vermogen) zal een extra meetinspanning noodzakelijk zijn bovenop het huidige ABV-

meetnet. Twee opties worden overwogen: 

 een extra meetinspanning in de geschikte hokken door wijziging van de 

bemonsteringsmethodiek t.o.v. ABV: 6 bezoeken per jaar (i.p.v. 3) en een integrale 

bemonstering van de hokken (i.p.v. op 6 locaties binnen de hokken) 

 behouden van de huidige meetinspanning per hok, maar extra hokken selecteren 

binnen de geschikte strata. Onkelinx (2011) berekende dat hiervoor het aantal hokken 

dat nu elk jaar geteld wordt (binnen de geschikte strata) moet verdubbelen, en dat 24 

jaar lang (dus 32 hokken/jaar). 

De tweede optie wordt aanbevolen omdat dan het generieke karakter van het ABV-meetnet, 

wat als belangrijke troef wordt aanzien, bewaard blijft en dus vermeden wordt dat, 

afhankelijk van het stratum en de soort, ABV-hokken met verschillende methodieken worden 

bemonsterd. We stellen dus voor om voor Boomleeuwerik de huidige ABV-

bemonsteringsmethodiek te behouden, maar uit te voeren in 2 keer zoveel hokken. Met die 

verdubbeling van het aantal te bemonsteren hokken is het eveneens mogelijk om de invloed 

van de beperkte activiteitsperiode enigszins te compenseren. De grootste kans om deze 

soort waar te nemen is immers tussen eind maart en begin mei, een relatief beperkte 

periode in vergelijking met de reguliere ABV-monitoringperiode die loopt van 1 maart tot 15 

juli. 

De reguliere bemonsteringsmethodiek van ABV wordt toegelicht in onderstaand overzicht  

Waar? Steekproefelement Eén ABV 1x1km hok binnen de klasse 

duin/heide 

Selectiecriteria Alle ABV 1x1km hokken binnen de klasse duin/heide, 

aangevuld met een aantal extra 1x1km hokken die 

eveneens tot de klasse heide behoren (aantal extra 

hokken afhankelijk van de soort) 

Wat? Analysevariabele Aantal vogels 

Meetobject Aantal waargenomen vogels 

Meetvariabele Aantal 
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Achtergrondvariabelen Geografische locatie (UTM-code 1x1km hok) 

 Datum (dd/mm/jjjj) 

 Tijd (uur:min tot uur:min) 

 Aantal vaste telpunten (standaard 6) 

 Nummer van elk telpunt 

Wanneer? Tijdstip  Meetobject  1 maart – 15 juli 

Meetfrequentie  Meetobject  3 jaar-1, 3-jaarlijks 

Meetduur Meetobject 1u (telling van de 6 punten in 

1 1x1km hok) 

Hoe? Meetvariabele  De voorgestelde monitoring volgt de ABV-methodiek. 

Per 1x1km hok zijn er zes vaste telpunten (deze 

worden geselecteerd door een vast rooster over het 

1x1km hok te leggen, de snijpunten van de lijnen 

zijn de telpunten). Per telpunt worden gedurende vijf 

minuten alle waargenomen vogels (zowel visueel als 

auditief) geteld en genoteerd. De telling vindt plaats 

tot twee uur na zonsopgang. Er zijn drie telperiodes 

per jaar; 1 maart – 15 april, 16 april – 31 mei, 1 juni 

- 15 juli. Binnen elk van deze periodes dient telkens 

éénmaal geteld te worden. Elk hok wordt om de drie 

jaar opnieuw geteld. 

 

 

2.2 Bijzondere broedvogels (voorbeeldsoort = Bruine kiekendief) 

De Bruine kiekendief is een soort die momenteel opgevolgd wordt via de Bijzondere 

Broedvogelmonitoring Vlaanderen (BBV). De soort broedt vooral in de kust- en 

Scheldepolders, de belangrijkste populaties zijn gelegen aan de Westkust, de Oostkust, het 

krekengebied van Noord-Oost-Vlaanderen, het Waasland en het Linker-en 

rechteroevergebied (Antwerpen). Verder zijn er jaarlijks enkele broedgevallen in Limburg, en 

komen af en toe vogels tot broeden in cultuurland buiten deze kerngebieden. De laatste 

jaren zijn er jaarlijks 80 – 90 broedparen in Vlaanderen (Vermeersch & Anselin 2009). In de 

huidige monitoring van deze soort wordt enkel gekeken naar aanwezigheid, en territoriaal of 

broedindicerend gedrag van een broedpaar. 

De Bruine kiekendief is een relatief langlevende soort. Indien het slecht gaat met een 

dergelijke langlevende soort zal het relatief lang duren vooraleer er een signaal wordt 

verkregen wanneer men enkel volwassen aantallen opvolgt. Daarom wordt aangeraden om 

eveneens het broedsucces (= proxy voor populatiestructuur voor Bruine kiekendief) op te 

volgens, als ‘early warning’ voor dalende populatiegroottes. In het ideale geval wordt elk 

nest opgevolgd zodat het aantal gelegde eieren, aantal uitgekomen jongen en aantal 

uitgevlogen jongen gekend is. Dit is echter niet haalbaar in de praktijk, dus wordt er gekozen 

om enkel het aantal uitgevlogen jongen te bepalen. Deze kunnen, eenmaal ze geslachtsrijp 

zijn, op hun beurt een bijdrage leveren aan de broedpopulatie. 

BBV gebeurt grotendeels door vrijwilligers, die hun waarnemingen van een reeks soorten 

doorgeven, maar die niet gebonden zijn aan het project, er is dus nooit de garantie dat alle 

geschikte gebieden bezocht worden of dat alle waarnemingen worden doorgegeven. Indien in 

een bepaald gebied waarnemers wegvallen kan het zijn dat er broedgevallen niet opgemerkt 

of niet doorgegeven worden. 
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De bemonsteringsmethodiek voor het bepalen van het aantal broedparen en het broedsucces 

wordt schematisch weergegeven in onderstaande overzichten. 

Bemonsteringsmethodiek aantal broedparen 

Waar? Steekproefelement Potentiële broedlocatie 

Wat? Analysevariabele Aantal broedparen 

Meetobject Broedpaar 

Meetvariabele Aanwezigheid 

Achtergrondvariabelen Locatie territorium 

 Geografische locatie nest (XY Lambert-coördinaten) 

 Datum (dd/mm/jjjj) 

 Tijd (uur:min tot uur:min) 

Wanneer? Tijdstip  Meetobject  15 maart – 30 juni 

Meetfrequentie  Meetobject  5 jaar-1, jaarlijks 

Meetduur Meetobject 1 dag (per bezoek) 

Hoe? Meetvariabele  Op dagen met mooi weer (niet teveel wind of 

regen) op potentiële broedlocaties op zoek gaan 

naar aanwezige bruine kiekendieven. Als deze 

gevonden worden nauwkeurig observeren om te 

zien of er sprake is van territoriaal/broedverdacht 

gedrag. 

Bemonsteringsmethodiek broedsucces 

Waar? Steekproefelement Gekende broedlocatie 

Wat? Analysevariabele Broedsucces 

Meetobject Aantal uitgevlogen jongen 

Meetvariabele Aantal 

Achtergrondvariabelen 
Locatie territorium 

 
Geografische locatie nest (XY Lambert-coördinaten) 

 
Datum (dd/mm/jjjj) 

 
Tijd (uur:min tot uur:min) 

Wanneer? Tijdstip  Meetobject   1 juli – 15 augustus 

Meetfrequentie  Meetobject  3 jaar-1, jaarlijks 

Meetduur Meetobject  1 u (per bezoek) 

Hoe? Meetvariabele Tijdens de jongenfase 3 bezoeken om 

uitvliegsucces te bepalen. Hierbij wordt de 

omgeving van de vermoedelijke broedlocatie van op 

afstand bekeken op zoek naar juveniele bruine 

kiekendieven. Deze blijven na het uitvliegen vaak 

nog een tijd in de buurt van het nest en worden 

dan nog door de ouders gevoerd. 
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In de meeste gevallen zal om praktische redenen (grote tijdsinvestering) voor de meeste 

BBV soorten het broedsucces (=aantal uitgevlogen jongen) voorlopig nog niet kunnen 

bepaald worden. 

 

2.3 Watervogel (voorbeeldsoort = Smient) 

De Smient is een vogel die broedt in het noorden van Europa en Siberië, en die overwintert 

van Denemarken tot Noord-Afrika. Broedgevallen in Vlaanderen zijn zeer zeldzaam, maar 

tijdens de winter verblijven regelmatig 60.000-70.000 (uitzonderlijk meer dan 100.000) 

Smienten in Vlaanderen (Adriaens & Ameeuw 2008). Net als andere overwinterende 

watervogels wordt deze soort opgevolgd via het project Watervogeltellingen (WVT). De 

bemonsteringsmethodiek wordt samengevat in onderstaand overzicht. 

 

Waar? Steekproefelement Eén telgebied 

Selectiecriteria Elk gebied waar watervogels pleisteren wordt 

geteld, los van het statuut van het gebied in 

kwestie. 

Wat? Analysevariabele Aantal aanwezige vogels 

Meetobject Vogels 

Meetvariabele Aantal getelde vogels per gebied 

Achtergrondvariabelen Locatie telgebied 

 Datum (dd/mm/jjjj) 

 Tijd (uur:min tot uur:min) 

Wanneer? Tijdstip  Meetobject  Elk jaar maandelijkse 

tellingen van oktober tot en 

met maart in het weekend 

het dichtst bij de 15e 

Meetfrequentie  Meetobject  6 jaar-1, jaarlijks 

Meetduur Meetobject Afhankelijk van de grootte 

van het gebied 

Hoe? Meetvariabele  Van oktober tot en met maart worden elke maand 

tijdens het weekend het dichtst bij de 15e in elk 

telgebied alle watervogels geteld. Voor kleine 

gebieden volstaat één teller en vergt dit weinig 

tijd, voor grotere gebieden kunnen verschillende 

tellers soms bijvoorbeeld 2u nodig hebben om 

alles te tellen. 

 

2.4 Bijkomende groepen in het kader van nieuwe informatiebehoeften 

rapportering Vogelrichtlijn 

Overige overwinterende watervogels niet genoteerd in Tabel 1: voor de methode voor 

populatiebepaling en trend, zie Watervogels. 
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Overige overwinterende landvogels/doortrekkers: er zou in de toekomst kunnen geopteerd 

worden om voor een beperkt aantal soorten gebruik te maken van de winter Punt-Transect-

Tellingen uitgevoerd door Natuurpunt.Studie. Er zal een lijst opgesteld worden van de 

soorten die hierbij betrokken kunnen worden. 

Alle andere algemene broedvogelsoorten: voor trend zie ABV bespreking. Voor 

populatiebepaling is er momenteel geen project dat deze gegevens kan genereren. Hierover 

moet overlegd worden met Natuurpunt.Studie over de mogelijkheid van het verbeteren van 

de informatiekwaliteit van de losse waarnemingen tijdens de broedperiode enerzijds (zie 

BBV) en het verder ontwikkelen van het maken van gebiedslijsten. Deze uitwerking is 

momenteel nog niet gepland, maar een eerste overleg over de mogelijkheden zou in 2015 

kunnen opgestart worden. 

 

2.5 Steekproefontwerp en werklast 

Zoals blijkt uit Tabel 1 worden voor het merendeel van de soorten reeds bruikbare gegevens 

ingezameld via de bestaande monitoringprogramma’s. Er wordt daarom voorgesteld om in de 

eerste plaats deze monitoringprogramma’s voort te zetten. Hierna bespreken we in detail 

voor welke soorten de bestaande monitoringprogramma’s gegevens inzamelen en wat de 

kwaliteit van de gegevens is. Verder geven we een overzicht van de huidige werklast voor 

veldwerk en coördinatie, mogelijke knelpunten m.b.t. de continuïteit van de 

meetprogramma’s en eventuele uitbreidscenario’s om de informatieleemte in te vullen.  
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3 Algemene Broedvogelmonitoring Vlaanderen (ABV) 

3.1 Huidige monitoring en werklast 

Aan de hand van simulaties op basis van bestaande ABV-observaties van de Boomleeuwerik 

werd een schatting gemaakt van de grootte van de verandering die we kunnen detecteren 

met het ABV- meetnet. De analyse gebeurde op basis van hokken binnen het stratum ‘heide’ 

en ‘duin’ van het ABV-meetnet. Binnen dit stratum worden jaarlijks 16 hokken bemonsterd 

die om de drie jaar herbezocht worden. Het huidige meetnet kan een daling in 

populatiegrootte van de Boomleeuwerik detecteren van 38% tot 32% (afhankelijk van het 

gebruikte simulatiemodel) over 24 jaar bij een onderscheidend vermogen van 90% en een 

significatieniveau van 10%. De gewenste detecteerbare effectgrootte van 24%/24 jaar kan 

bekomen worden door een verdubbeling van de jaarlijks bemonsterde hokken (van 16 naar 

32 hokken). De vuistregel leert dat een verdubbeling van de steekproefgrootte tot een daling 

van het detecteerbaar effect met een factor wortel(2) leidt (32%/wortel(2) ~=24%). Een 

andere optie is om het significantieniveau te verhogen van 10% naar 20%. Dit gaat ten 

koste van een hogere kans op een type I-fout, m.a.w. een verhoogde kans dat we op basis 

van de meetgegevens verkeerdelijk besluiten dat er een daling van 24% is wanneer deze 

daling er in werkelijkheid niet is 16. 

 

Tabel 2. Huidige werklast voor ABV, BBV en WVT (co = coödinatie; geg = 

gegevensverwerking; rap = rapportering). 

Meetnet 
Professionelen (INBO 

+ NP) 
  

Vrijwilligers 
  

  # mandagen # pers. Taak # mandagen # pers. Taak 

ABV 90 2 co/ geg/ rap 300 400 veldwerk 

BBV 85 2 co/ geg/ rap 

2000-2800 400 
Veldwerk/ 
regionale 

coörd    
? (in functie van 

andere projecten) 
? veldwerk 

WVT >=150 2 co/ geg/ rap 900 300 veldwerk 

  80 7 veldwerk 
   

SPT 
meeuwen, 
aalscholver, 
wulp 

5 1 
co/ geg/ rap 

veldwerk 
40 100 veldwerk 

Totaal >=325 13 co/ geg/ rap 3200-4000 <=1200 veldwerk 

  >80 >2 veldwerk 
    

Voor de bruikbaarheid van het ABV-meetnet voor andere soorten uit de oorspronkelijke 

prioritaire lijst en verwijzen we naar de studie van Onkelinx et al. (in prep.) 17. Zij 

analyseerden de mate waarin betrouwbare trends kunnen bekomen worden voor 

verschillende soorten op basis van ABV-gegevens van de laatste 4 jaar. Uit deze analyse 

blijkt dat naast de Boomleeuwerik het ABV-meetnet enkel bruikbaar is voor de boompieper. 

Voor beiden geldt een kwaliteitsniveau 2 omdat de streefwaarde van 24%/24 jaar niet 

gehaald wordt. Verder zijn er nog enkele soorten uit de prioritaire lijst die regelmatig waar 

genomen worden in het ABV-meetnet maar waarvoor er onvoldoende waarnemingen zijn om 

                                                

16 Nog te verifiëren door Thierry Onkelinckx (INBO) 

17 Ev. te aktualiseren door Thierry Onkelinckx (INBO). 
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statistische trends af te leiden. Het betreft: de zwarte specht, de blauwborst en de grutto. 

Dergelijke gegevens kunnen wel een expertinschatting van de populatietrend onderbouwen 

en hebben bijgevolg een kwaliteitsniveau 1. 

Het is belangrijk op te merken dat het ABV-meetnet voor de meer algemene broedvogels 

(waarop het steekproefontwerp van ABV is afgestemd) veel kleinere veranderingen kan 

detecteren. Voor de merel kunnen bijvoorbeeld veranderingen van -6% over 6 jaar 

gedetecteerd worden. 

De huidige werklast voor het ABV-meetnet worden samengevat in tabel 2. Dit is een 

gezamenlijke kost voor alle soorten die nu via het ABV gemonitord worden. 

 

3.2 Knelpunten continuïteit 

Volgende knelpunten brengen de continuïteit van het meetnet in gedrang: 

 dalend aantal beschikbare vrijwilligers. 

 de voorziene middelen voor coördinatie door NP worden als onvoldoende beschouwd. 

 

3.3 Invulling van de informatieleemte 

Door de bijkomende informatievereisten over korte- en langetermijntrends van ALLE 

Vlaamse broedvogels in het kader van de Europese Rapportering, zal het nodig zijn om in de 

toekomst voor een aantal soorten een oplossing te vinden om over hun trends ook informatie 

te verzamelen. Dit zijn een aantal zogenaamde minder algemene soorten die momenteel 

opgevolgd worden via het ABV-netwerk maar waarvan de steekproef binnen ANB niet hoog 

genoeg is om significante uitspraken te doen (zie vorig met voorbeeld van Boomleeuwerik). 

De optie van het verhogen van het aantal steekproefhokken binnen het ANB project lijkt 

echter niet haalbaar wegens de extra werkdruk.  

Daarom wordt voorgesteld om in 2014 een methode uit te werken waarbij zowel aselecte als 

zelf te selecteren gebieden /habitats op een aantal specifieke soorten worden onderzocht. 

Het INBO en NP werken in 2014 een methode uit op basis van een soortenlijst, habitattypes, 

reeds opgevolgde gebieden en noodzakelijk aantal aselecte en zelf te selecteren gebieden. 
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4 Bijzondere Broedvogelmonitoring Vlaanderen (BBV) 

4.1 Huidig meetnet en werklast 

De Bijzondere Broedvogelmonitoring Vlaanderen (BBV) beoogt een gebiedsdekkende telling 

voor Vlaanderen van zeldzame en weinig algemene (<150 broedparen), koloniebroedende en 

enkele uitheemse broedvogels, in totaal een 70-tal soorten, waaronder een groot deel van de 

Bijlage I soorten (Devos & Anselin, 1996). 

Om een inschatting van het kwaliteitsniveau te bekomen werden de soorten onderverdeeld in 

4 nauwkeurigheidscategorieën, aflopend van hoogste volledigheid (4) tot laagste (1). In de 

hoogste categorie (4) vallen soorten waarvan de populatie zo goed als volledig werd 

geïnventariseerd. De volgende categorie (3) groepeert soorten waarvan de 

inventarisatiegegevens wel hiaten kunnen vertonen binnen de tellingen voor het Bijzondere 

Broedvogelproject zelf, maar waarvoor echter goede aanvullende gegevens voorhanden zijn 

(bvb uit lokaal onderzoek of inventarisaties door vrijwilligers, los van het Bijzondere 

Broedvogelproject) zodat hier de volledigheidsgraad ook vrij hoog is. Bij beide categorieën 

gaan we ervan uit dat tenminste 70% van de populatie geteld is. In de twee laagste 

categorieën (2 en 1) vallen de soorten met grote hiaten in de inventarisatie waardoor de 

gegevens onvoldoende betrouwbaar zijn voor een redelijke schatting op Vlaams niveau. Voor 

bepaalde regio’s kunnen voor deze soorten echter wel volledige gegevens voorhanden zijn 

(categorie 2). In de laagste categorie (1) vallen dan de soorten waarvan de gegevens ook op 

regionaal niveau uiterst beperkt zijn. 

De soorten worden in de juiste categorie ondergebracht op basis van meldingen van de 

regionale coördinatoren of van de waarnemers zelf over de (on)volledigheid van de tellingen 

(de telbedekking van hun gebied/regio). Deze informatie wordt expliciet gevraagd. Ook een 

vergelijking met het gekende verspreidingsgebied, zeker na de broedvogelatlas, wordt 

gebruikt om een idee te krijgen van hiaten in de inventarisatie. Heel zeldzame of eerder 

toevallige soorten worden toegewezen aan categorie 4 indien er voldoende naar gezocht 

werd of losse waarnemingen een aan- of afwezigheid kunnen bevestigen. 

Bij de analyse van de nauwkeurigheid werden een aantal elementen bekeken die een invloed 

kunnen hebben op de volledigheid van de telling: lage detecteerbaarheid, hoge 

populatiegrootte, afhankelijkheid van teller, afhankelijkheid van project en afhankelijkheid 

van regio. Een samenvatting van deze analyse wordt weergegeven in Tabel 3. 

Bovenstaande scores worden vertaald naar de kwaliteitsniveaus die gehanteerd worden door 

de Europese Commissie: 

 Kwaliteitsniveau 3: integrale bemonstering populatie (=score 4) 

 Kwaliteitsniveau 2: bemonstering van aanzienlijk deel van de populatie (= score 3) 

 Kwaliteitsniveau 1: expertinschatting op basis van beperkt aantal gegevens (= score 1 

en score 2). 

De huidige werklast wordt samengevat in Tabel 2. Dit is de gezamenlijke werklast voor alle 

soorten die via het BBV gemonitord worden. Een deel van het veldwerk wordt uitgevoerd 

door professionelen in het kader van andere INBO-projecten zoals het kustvogelonderzoek 

en de monitoring van het Linker- en Rechteroevergebied van de Schelde. 
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Tabel 3. Nauwkeurigheid van de tellingen voor de verschillende Natura 2000 soorten (VRL, 

Bijlage I) opgevolgd via BBV met aanduiding van kritische factoren die de volledigheid van 

de telling kunnen beïnvloeden: detectiekans, populatiegrootte, afhankelijkheid van teller, 

afhankelijkheid van project en afhankelijkheid van regio. 

 

 Bijlage I soort  score detect. pop   teller project  regio 

Porseleinhoen 3 X         

Middelste Bonte Specht 3 X X       

Grauwe Klauwier 3         X 

Roerdomp 4 X     X X 

Woudaapje 4 X       X 

Kwak 4 X         

Kleine Zilverreiger 4           

Ooievaar 4     X     

Lepelaar 4       X X 

Bruine Kiekendief 4       X   

Slechtvalk 4     X     

Kwartelkoning 4 X         

Steltkluut 4           

Kluut 4       X   

Strandplevier 4       X   

Zwartkopmeeuw 4     X X   

Grote Stern 4       X X  

Visdief 4       X   

Dwergstern 4       X X  

Wespendief 2 X X       

Ijsvogel 2 X X       

Zwarte Specht 1   X       

Nachtzwaluw 2   X     X 

Boomleeuwerik 2   X       

Blauwborst 2   X       

 

 

4.2 Knelpunten continuïteit 

Het merendeel van deze voor de Vlaamse overheid en voor Europa noodzakelijke gegevens 

wordt verzameld door vrijwillige medewerkers. Een blijvende ondersteuning en waardering 

van vrijwilligersnetwerken is primordiaal om dergelijke niet te onderschatten inspanningen 

op lange termijn te kunnen blijven garanderen. Nochtans blijft dit een vrij ‘kwetsbaar’ 

systeem en zouden ook meer middelen moeten kunnen vrijkomen om - zij het tijdens de 

broedperiode- hiaten in de inventarisaties te laten opvullen door professionele krachten. In 

sommige regio’s is de werking nog niet optimaal en blijven voorlopig de gegevens onvolledig. 

Een hernieuwde stimulans via Natuurpunt.Studie zal hier in de nabije toekomst hopelijk aan 

kunnen verhelpen. Ook het streven naar een vlotte doorstroming van de 

broedwaarnemingen van BBV-soorten (in het bijzonder de soorten van Bijlage I van de 

Vogelrichtlijn), zal de volledigheid van de gegevens alleen maar ten goede komen (cfr. 
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waarnemingen.be). Sinds 2008 bereikt voor een aantal soorten slechts een gedeelte van de 

gegevens de BBV-databank op het INBO en moet veel tijd en moeite gestoken worden in het 

vervolledigen van de cijfers. Het is in dit verband belangrijk dat er duidelijke en duurzame 

afspraken zijn tussen het INBO, Natuurpunt en ANB over het gemeenschappelijk of 

uitwisselbaar datagebruik zodat volledige en kwaliteitsvolle populatiegegevens sneller en op 

een efficiënte manier kunnen gerapporteerd worden. 

De continuïteit van de projecten waarin door professionelen gegevens worden ingezameld zal 

eveneens een belangrijke rol spelen. 

 

4.3 Invulling informatieleemte 

Voor een aantal soorten kan het kwaliteitsniveau van de gegevens nog verhoogd worden 

door het extra stimuleren van tellingen in kansrijke gebieden. Dit is het geval voor het 

porseleinhoen, de middelste bonte specht, de nachtzwaluw en de grauwe klauwier. 

Voor de Bruine kiekendief wordt voorgesteld om eveneens het broedsucces op te volgen 

zoals voorgesteld in 0. De extra inspanning die hiervoor noodzakelijk is wordt geraamd op 

ongeveer 50 mandagen veldwerk door vrijwilligers. Populatiestructuur van lepelaars en 

sternen wordt momenteel opgevolgd door professionals binnen een projectcontext. Voor 

andere langlevende soorten (zoals bvb wespendief en roerdomp) wordt de operationele 

monitoring van populatiestructuur voorlopig niet haalbaar geacht. 

Binnen het systeem van losse waarnemingen in waarnemingen.be (Natuurpunt.Studie) 

worden vrij veel waarnemingen van (BBV-Bijlage I- en soorten die nu door de mazen van het 

net glippen) soorten tijdens de broedperiode ingevoerd. Hierbij wordt onvoldoende gebruik 

gemaakt van de dropdown-lijst opties om hierbij een broedcategorie op te geven, 

noodzakelijk voor interpretatie van het aantal broedparen. Hierdoor gaat veel waardevolle 

informatie verloren. Er moet gezocht worden naar een systeem dat optimale informatie 

oplevert (bvb de standaard instelling niet meer als ‘ter plaatse’ zetten, voor een aantal 

soorten een speciaal portaal maken). 

Daarnaast is het belangrijk dat de invoer via waarnemingen.be kan aangevuld worden met 

een speciaal werkvenster waarbij de regiocoördinatoren de waarnemingen van hun regio 

kunnen controleren/evalueren. Dit zal de kwaliteit en de volledigheid van de gegevens sterk 

doen toenemen. 

  



 

www.inbo.be INBO.R.2014.2319355 203 

5 Watervogeltellingen (WVT) en (aanvullende) 

slaapplaatstellingen  

5.1 Huidige monitoring en werklast 

Bij de watervogeltellingen worden in vast afgebakende telgebieden alle soorten geteld die 

behoren tot de futen, duikers, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden en steltlopers. 

Het meetellen van meeuwen is facultatief. Het gaat om zes midmaandelijkse tellingen in de 

periode oktober-maart die hoofdzakelijk uitgevoerd worden door vrijwilligers. In enkele 

belangrijke gebieden (Zeeschelde, IJzervallei) wordt door het INBO ook in de andere 

maanden van het jaar geteld. Voor een aantal soorten (aalscholver, wulp, meeuwen) worden 

tevens aanvullende slaapplaatstellingen georganiseerd omdat die een meer nauwkeurig 

beeld geven van de populatiegrootte. Voor aalscholver gaat het om twee tellingen per winter, 

bij wulp en de meeuwen wordt gestreefd naar één telling per winter. 

Bij beide monitoringprogramma’s wordt getracht de populaties integraal te tellen. Het 

kwaliteitsniveau van de gegevens is 2 of 3 afhankelijk van de volledigheid van de tellingen 

en de mate waarin de telgebieden de volledige populatie omvatten. De werklast wordt 

weergegeven in Tabel 2. 

 

5.2 Knelpunten continuïteit 

Tot op heden zijn er weinig problemen wat betreft de medewerking van vrijwilligers aan de 

midmaandelijkse watervogeltellingen. Het aantal medewerkers blijft de laatste 10 jaar min of 

meer constant. Toch kunnen niet altijd onmiddellijk vervangers gevonden wanneer vaste 

tellers afhaken. Dit kan voor tijdelijke hiaten in de dataset zorgen. De inzet van professionele 

tellers voor zeer grote gebieden en hoge aantallen watervogels (Zeeschelde, IJzervallei) blijft 

noodzakelijk. 

De doorstromingen van telgegevens naar de INBO databank is sterk verbeterd sinds de 

opstart van de webapplicatie (waarbij gegevens online kunnen ingevoerd worden). 

Het vinden van voldoende medewerkers voor de slaapplaatstellingen van meeuwen is 

moeilijker. Om die reden is noodgedwongen beslist om de frequentie terug te schroeven van 

jaarlijks naar vijfjaarlijks. Dit beperkt echter de bruikbaarheid van de gegevens voor 

trendanalyses  

 

5.3 Invulling informatieleemte 

In een aantal gebieden komen ook grote aantallen watervogels voor buiten het 

winterhalfjaar (soms zelfs concentraties van internationaal belang). Deze aantallen worden 

niet allemaal opgepikt met de huidige monitoringprojecten en kunnen alleen aan de hand 

van losse waarnemingen achterhaald worden (bijv. via waarnemingen.be). Mogelijk kan een 

uitbreiding van de lopende watervogelproject naar de rest van het jaar (maar dan in een 

selectie van gebieden) hiervoor een oplossing bieden. 

Trendbepaling van overwinterende meeuwenpopulaties blijft problematisch. De 

mogelijkheden om toch weer een jaarlijkse slaapplaatstelling te organiseren dienen 

onderzocht te worden, net als de eventuele bruikbaarheid van het PTT-project (Natuurpunt) 

om meeuwen te monitoren.  
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6 Soorten die niet voldoende binnen bestaande 

monitoringprogramma’s opgevolgd worden 

Onderstaande soorten worden niet opgevolgd door een van bovenstaande 

monitoringprogramma’s en vergen een soortspecifieke aanpak voor monitoring. We geven 

een korte bespreking per soort zonder in detail te gaan over methodieken en werklast.  

 

6.1 Waterrietzanger  

Deze soort is één van de meest bedreigde broedvogels van Europa. In Vlaanderen is het een 

doortrekker in kleine aantallen (tussen 1986 en 2006 gaande van minimum 22 tot maximum 

277 waargenomen vogels), met de meeste waarnemingen in het najaar, van eind juli tot in 

september. In april-mei en oktober is de soort zeldzamer. De meeste waarnemingen 

betreffen ringvangsten, met slechts een beperkt aantal zichtwaarnemingen. De enige 

mogelijkheid om deze soort systematisch te monitoren lijkt aan de hand van 

mistnetvangsten in het kader van wetenschappelijk ringwerk te zijn, iets wat in Vlaanderen 

nooit eerder werd toegepast (Adriaens & Ameeuw 2008, Van Hove et al. 2007). Voor meer 

info over de mogelijke monitoring van Waterrietzanger, zie Van Hove et al. (2007). 

 

6.2 Blauwe kiekendief  

Indien men de winterpopulatie van deze soort goed wil opvolgen zijn slaapplaatstellingen 

wellicht het meest aangewezen. Voorwaarde is dan dat slaapplaatsen zo veel mogelijk 

gekend zijn, en dat er genoeg vrijwilligers zijn om één of enkele malen per winter dergelijke 

telling uit te voeren. Slaapplaatsen bevinden zich vaak in rietvelden of schorren, maar ook in 

open ruigtes en akkergewassen zoals groenbemesters (Adriaens & Ameeuw 2008). Sovon 

(2010) geeft meer informatie over dergelijke slaapplaatstellingen. 

 

6.3 Steenuil 

De Steenuil komt in vrijwel heel Vlaanderen voor in een veelheid aan natuurlijke en 

antropogene landschappen (Van Nieuwenhuyse 2004) en zou dus in theorie via ABV kunnen 

opgevolgd worden. Zoals de meeste uilen is de soort echter voornamelijk nachtactief, wat 

het moeilijk maakt om de soort via de bestaande ABV-methodiek te monitoren. 
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Bijlage 1 - Lijst van de te rapporteren vogelsoorten in het 

kader van Natura-2000 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam status 

Roodkeelduiker Gavia stellata Overwintering 

Dodaars Tachybaptus ruficollis Broeden 

Dodaars Tachybaptus ruficollis Overwintering 

Fuut Podiceps cristatus Broeden 

Fuut Podiceps cristatus Overwintering 

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis Broeden 

Aalscholver Phalacrocorax carbo Broeden 

Aalschover Phalacrocorax carbo Overwintering 

Roerdomp Botaurus stellaris Broeden 

Roerdomp Botaurus stellaris Overwintering 

Woudaap Ixobrychus minutus Broeden 

Kwak Nycticorax nycticorax Broeden 

Koereiger Bubulcus ibis Broeden 

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta Broeden 

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta Overwintering 

Grote Zilverreiger Casmerodius albus Overwintering 

Blauwe Reiger Ardea cinerea Broeden 

Purperreiger Ardea purpurea Broeden 

Zwarte Ooievaar Ciconia nigra Broeden 

Ooievaar Ciconia ciconia Broeden 

Lepelaar Platalea leucorodia Broeden 

Lepelaar Platalea leucorodia Overwintering 

Knobbelzwaan Cygnus olor Broeden 

Knobbelzwaan Cygnus olor Overwintering 

Kleine Zwaan Cygnus columbianus Overwintering 

Wilde Zwaan Cygnus cygnus Overwintering 

Taigarietgans Anser fabalis fabalis Overwintering 

Toendrarietgans Anser fabalis rossicus Overwintering 

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus Overwintering 

Kolgans Anser albifrons Overwintering 

Grauwe Gans Anser anser Broeden 

Grauwe Gans Anser anser Overwintering 

Canadese Gans  Branta canadensis Broeden 

Brent Goose Branta bernicla Overwintering 

Bergeend Tadorna tadorna Broeden 

Bergeend Tadorna tadorna Overwintering 

Smient Anas penelope Broeden 

Smient Anas penelope Overwintering 

Krakeend Anas strepera Broeden 
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Krakeend Anas strepera Overwintering 

Wintertaling Anas crecca Broeden 

Wintertaling Anas crecca Overwintering 

Wilde Eend Anas platyrhynchos Broeden 

Wilde Eend Anas platyrhynchos Overwintering 

Pijlstaart Anas acuta Broeden 

Pijlstaart Anas acuta Overwintering 

Zomertaling Anas querquedula Broeden 

Slobeend Anas clypeata Broeden 

Slobeend Anas clypeata Overwintering 

Krooneend Netta rufina Broeden 

Tafeleend Aythya ferina Broeden 

Tafeleend Aythya ferina Overwintering 

Kuifeend Aythya fuligula Broeden 

Kuifeend Aythya fuligula Overwintering 

Toppereend Aythya marila Overwintering 

Eidereend Somateria mollissima Overwintering 

Zwarte Zeeëend Melanitta nigra Overwintering 

Grote Zeeëend Melanitta fusca Overwintering 

Brilduiker Bucephala clangula Overwintering 

Nonnetje Mergellus albellus Overwintering 

Middelste Zaagbek Mergus serrator Overwintering 

Grote Zaagbek Mergus merganser Overwintering 

Wespendief Pernis apivorus Broeden 

Zwarte Wouw Milvus migrans Broeden 

Rode Wouw Milvus milvus Broeden 

Rode Wouw Milvus milvus Overwintering 

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus Broeden 

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus Overwintering 

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus Broeden 

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus Overwintering 

Grauwe Kiekendief Circus pygargus Broeden 

Havik Accipiter gentilis Broeden 

Sperwer Accipiter nisus Broeden 

Buizerd Buteo buteo Broeden 

Torenvalk Falco tinnunculus Broeden 

Boomvalk Falco subbuteo Broeden 

Slechtvalk Falco peregrinus Broeden 

Hazelhoen Bonasa bonasia Broeden 

Korhoen Tetrao tetrix Broeden 

Patrijs Perdix perdix Broeden 

Kwartel Coturnix coturnix Broeden 
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Fazant  Phasianus colchicus Broeden 

Waterral Rallus aquaticus Broeden 

Porseleinhoen Porzana porzana Broeden 

Kleinst Waterhoen Porzana pusilla Broeden 

Kwartelkoning Crex crex Broeden 

Waterhoen Gallinula chloropus Broeden 

Meerkoet Fulica atra Broeden 

Meerkoet Fulica atra Overwintering 

Scholekster Haematopus ostralegus Broeden 

Steltkluut Himantopus himantopus Broeden 

Kluut Recurvirostra avosetta Broeden 

Kluut Recurvirostra avosetta Overwintering 

Kleine Plevier Charadrius dubius Broeden 

Bontbekplevier Charadrius hiaticula Broeden 

Strandplevier Charadrius alexandrinus Broeden 

Goudplevier Pluvialis apricaria Overwintering 

Zilverplevier Pluvialis squatarola Overwintering 

Kievit Vanellus vanellus Broeden 

Kievit Vanellus vanellus Overwintering 

Kanoetstrandloper Calidris canutus Overwintering 

Drieteenstrandloper Calidris alba Overwintering 

Steenloper Calidris maritima Overwintering 

Bonte Strandloper Calidris alpina Overwintering 

Kemphaan Philomachus pugnax Overwintering 

Bokje Lymnocryptes minimus Overwintering 

Watersnip Gallinago gallinago Broeden 

Houtsnip Scolopax rusticola Broeden 

Grutto Limosa limosa Broeden 

Rosse Grutto Limosa lapponica Overwintering 

Wulp Numenius arquata Broeden 

Wulp Numenius arquata Overwintering 

Tureluur Tringa totanus Broeden 

Oeverloper Actitis hypoleucos Broeden 

Steenloper Arenaria interpres Overwintering 

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus Broeden 

Kokmeeuw Larus ridibundus Broeden 

Kokmeeuw Larus ridibundus Overwintering 

Stormmeeuw Larus canus Broeden 

Stormmeeuw Larus canus Overwintering 

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus Broeden 

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus Overwintering 

Zilvermeeuw Larus argentatus Broeden 
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Zilvermeeuw Larus argentatus Overwintering 

Pontische Meeuw Larus cachinnans Overwintering 

Geelpootmeeuw Larus michahellis Broeden 

Grote Mantelmeeuw Larus marinus Overwintering 

Grote Stern Sterna sandvicensis Broeden 

Visdief Sterna hirundo Broeden 

Dwergstern Sterna albifrons Broeden 

Rotsduif Columba livia Broeden 

Holenduif Columba oenas Broeden 

Houtduif Columba palumbus Broeden 

Turkse Tortel Streptopelia decaocto Broeden 

Zomertortel Streptopelia turtur Broeden 

Koekoek Cuculus canorus Broeden 

Kerkuil Tyto alba Broeden 

Oehoe Bubo bubo Broeden 

Steenuil Athene noctua Broeden 

Bosuil Strix aluco Broeden 

Ransuil Asio otus Broeden 

Velduil Asio flammeus Broeden 

Velduil Asio flammeus Overwintering 

Ruigpootuil Aegolius funereus Broeden 

Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus Broeden 

Gierzwaluw Apus apus Broeden 

IJsvogel Alcedo atthis Broeden 

Bijeneter Merops apiaster Broeden 

Hop Upupa epops Broeden 

Draaihals Jynx torquilla Broeden 

Grijskopspecht Picus canus Broeden 

Groene Specht Picus viridis Broeden 

Zwarte Specht Dryocopus martius Broeden 

Grote Bonte Specht Dendrocopos major Broeden 

Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius Broeden 

Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor Broeden 

Kuifleeuwerik Galerida cristata Broeden 

Boomleeuwerik Lullula arborea Broeden 

Veldleeuwerik Alauda arvensis Broeden 

Oeverzwaluw Riparia riparia Broeden 

Boerenzwaluw Hirundo rustica Broeden 

Huiszwaluw Delichon urbicum Broeden 

Boompieper Anthus trivialis Broeden 

Graspieper Anthus pratensis Broeden 

Waterpieper Anthus spinoletta Overwintering 
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Gele Kwikstaart Motacilla flava Broeden 

Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea Broeden 

Witte Kwikstaart Motacilla alba Broeden 

Waterspreeuw Cinclus cinclus Broeden 

Winterkoning Troglodytes troglodytes Broeden 

Heggemus Prunella modularis Broeden 

Roodborst Erithacus rubecula Broeden 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos Broeden 

Blauwborst Luscinia svecica Broeden 

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros Broeden 

Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus Broeden 

Paapje Saxicola rubetra Broeden 

Roodborsttapuit Saxicola torquatus Broeden 

Tapuit Oenanthe oenanthe Broeden 

Beflijster Turdus torquatus Broeden 

Merel Turdus merula Broeden 

Kramsvogel Turdus pilaris Broeden 

Kramsvogel Turdus pilaris Overwintering 

Zanglijster Turdus philomelos Broeden 

Koperwiek Turdus iliacus Overwintering 

Grote Lijster Turdus viscivorus Broeden 

Cetti's Zanger Cettia cetti Broeden 

Graszanger Cisticola juncidis Broeden 

Sprinkhaanrietzanger Locustella naevia Broeden 

Snor Locustella luscinioides Broeden 

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus Broeden 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris Broeden 

Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus Broeden 

Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus Broeden 

Spotvogel Hippolais icterina Broeden 

Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta Broeden 

Braamsluiper Sylvia curruca Broeden 

Grasmus Sylvia communis Broeden 

Tuinfluiter Sylvia borin Broeden 

Zwartkop Sylvia atricapilla Broeden 

Fluiter Phylloscopus sibilatrix Broeden 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita Broeden 

Fitis Phylloscopus trochilus Broeden 

Goudhaantje Regulus regulus Broeden 

Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus Broeden 

Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata Broeden 

Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca Broeden 
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Baardmannetje Panurus biarmicus Broeden 

Staartmees Aegithalos caudatus Broeden 

Glanskopmees Parus palustris Broeden 

Matkopmees Parus montanus Broeden 

Kuifmees Parus cristatus Broeden 

Zwarte Mees Parus ater Broeden 

Pimpelmees Parus caeruleus Broeden 

Koolmees Parus major Broeden 

Boomklever Sitta europaea Broeden 

Boomkruiper Certhia familiaris Broeden 

Taigaboomkruiper Certhia brachydactyla Broeden 

Buidelmees Remiz pendulinus Broeden 

Wielewaal Oriolus oriolus Broeden 

Grauwe Klauwier Lanius collurio Broeden 

Klapekster Lanius excubitor Broeden 

Klapekster Lanius excubitor Overwintering 

Gaai Garrulus glandarius Broeden 

Ekster Pica pica Broeden 

Notenkraker Nucifraga caryocatactes Broeden 

Kauw Corvus monedula Broeden 

Roek Corvus frugilegus Broeden 

Zwarte Kraai Corvus corone Broeden 

Raaf Corvus corax Broeden 

Spreeuw Sturnus vulgaris Broeden 

Huismus Passer domesticus Broeden 

Ringmus Passer montanus Broeden 

Vink Fringilla coelebs Broeden 

Keep Fringilla montifringilla Overwintering 

Europese Kanarie Serinus serinus Broeden 

Groenling Carduelis chloris Broeden 

Distelvink Carduelis carduelis Broeden 

Sijs Carduelis spinus Broeden 

Kneu Carduelis cannabina Broeden 

Lesser Redpoll Carduelis cabaret Broeden 

Kruisbek Loxia curvirostra Broeden 

Roodvink Carpodacus erythrinus Broeden 

Goudvink Pyrrhula pyrrhula Broeden 

Appelvink Coccothraustes coccothraustes Broeden 

Geelgors Emberiza citrinella Broeden 

Ortolaan Emberiza hortulana Broeden 

Rietgors Emberiza schoeniclus Broeden 

Grauwe Gors Miliaria calandra Broeden 

  




