
 

Uitnodiging excursie naar Grote Melanen en Fort de Roovere 
(gebruik van LiveAtlas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto Ria Hogerwaard 
 

Op zaterdag 23 april 2022 organiseert het bestuur van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom een excursie 

naar de Grote Melanen en Fort de Roovere. We hopen IJsvogel en Oranjetipje te zien en de Blauwe 

Reiger kolonie en verder wat er nog op ons pad komt. In 2016 telden we er alle broedvogels tijdens de 

BMP cursus voor de VWG: Broedvogels van de Melanen en Fort de Roovere in 2016. 

 

We verzamelen om 8.00 uur op het parkeer-

terrein achter het Zwembad de Melanen en 

Monkey Town (Langstraat 5, 4661 SE Halsteren).  

Vanaf de Randweg naar de Langstraat rijden en 

iets voorbij Zwembad en Monkey Town is rechts 

de parkeerplaats. 

 

Introducees zijn ook welkom. We plannen na 2,5 

uur weer terug te zijn bij af.  

 

 

Aanmelden bij Sjaan Hopmans, email: c.hopmans@home.nl. Vragen: 06 438 70 328.  

De volgende excursie gaat naar de Dintelse Gorzen, datum nog niet bekend. 

 

Tevens willen we op veler verzoek oefenen met Liveatlas tijdens de wandeling. Als je daaraan mee wil 

doen, lees dan hieronder nog wat instructies. 

https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2016/08/Rapport_Broedvogels_Melanen_Fort_de_Roovere_2016.pdf
mailto:c.hopmans@home.nl


 

Wat informatie over Liveatlas  

 

LiveAtlas heeft als doel de aan- en afwezigheid (verspreiding) van soorten en veranderingen daarin in 

heel Nederland vast te leggen. De verschillen met ObsMap / iObs / waarneming.nl zijn dat: 1. je 

aangeeft of je alle soorten hebt geteld en 2. Hoe lang je geteld hebt, dus niet alleen tijdstip en locatie 

van de vogels zoals in ObsMap / iObs / waarneming.nl. Een filmpje over Liveatlas vind je op YouTube: 

Https://www.youtube.com/watch?v=fcWlDlMnbv4 

 

Tellingen voor LiveAtlas kun je het beste in het veld op je telefoon invoeren met de app Avimap.  Dat is 

het overkoepelende invoerportaal voor alle tellingen binnen Sovon-projecten, zoals broedvogels, 

watervogels, slaapplaatsen, stadsvogels (MUS) en ook Liveatlas.  

 

Iedereen die in het gebruik van Liveatlas bij deze excursie geïnteresseerd is, vragen we om vooraf 

Avimap te downloaden op je mobiele telefoon en de handleiding te lezen. Je kunt de instructies vinden 

op de SOVON-site, onder onderzoek-> Avimap-> LiveAtlas of via deze koppeling: 

https://www.sovon.nl/nl/content/starten-met-liveatlas-0 

 

De handleiding in de vorm van een pdf-bestand kun je daar ook ophalen:  

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Handleidingen/handleiding_liveatlas_versiemaart2019.pd

f 

Vergeet niet om dan thuis eerst je projecten binnen Avimap even bij te werken: instellingen ->  

vernieuwen basisdata. Daarna kun je van start in het veld…. 

Vanaf de Mozesbrug bij Fort de Roovere in juli, foto Hidde Bult 


