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Ieder atlasblok van 5 bij 5 kilometer bestaat dus uit 25 kilometerhokken
het kilometerhok linksboven is nummer 11
het kilometerhok rechtsonder is nummer 55

het aangekruiste kilometerhok heeft nummer 33 - 26 - 34;
33 is het kaartblad
26 is het atlasblok
34 is het kilometerhok

Begrenzing Vogelwerkgroep Zutphen e.o.  /  nummering kilometerhokken

Op de achterkant is de begrenzing van het werkgebied van de Vogelwerkgroep met een
rode lijn aangegeven. Het gebied heeft een oppervlak van 192 km2. Grofweg komt het
er op neer dat het werkgebied zich bevindt binnen een cirkel op een afstand van 7,9
kilometer van het NS-Station Zutphen.

Voor het doorgeven van waarnemingen binnen het werkgebied, is het behalve de soort,
aantal en plaats, van belang te weten wáár de betreffende vogel(s) nu precies is
gezien. In het verleden is Nederland daarvoor verdeeld in kaartbladen, atlasblokken en
kilometerhokken. Nederland bestaat uit 62 van deze kaartbladen. Ieder kaartblad heeft
een nummer, ieder kaartblad is weer onderverdeeld in 40 atlasblokken en ieder
atlasblok is onderverdeeld in 25 kilometerhokken.

Het werkgebied van de VWG ligt in z’n geheel op kaartblad 33. De atlasblokken zijn op
de kaart genummerd. Op de tekening hiernaast wordt schematisch uitgelegd hoe het
nummeren van kilometerhokken in zijn werk gaat.

Het hiernaast gegeven voorbeeld; 33-26-34 is het kilometerhok in de Ravenswaarden.
Zo is b.v. het NS-station Zutphen gelegen in kilometerhok 33-37-31 en NS-Station
Vorden in 33-48-24.

Voor de archivering van waarnemingen is het gebruik van deze nummering van belang.

Vogelwaarnemingen kunnen via de mail of op papier worden doorgegeven aan:

Michel Klemann
Het Zwanevlot 106
7206 CE Zutphen
m.klemann@chello.nl

Vogelwerkgroep Zutphen e.o.
www.vwg-zutphen.nl

p/a/ Secretaris M. van der Weide
Hobbemakade 37
7204 BL Zutphen


