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Natuurwaarnemers  
onder de loep

Een kijk op de gebruikers achter waarnemingen.be

Annelies Jacobs, Hannes Ledegen, Kristijn Swinnen & Wouter Vanreusel

In een wereld die zich alsmaar meer online afspeelt, worden échte natuurervaringen schaarser. Precies daarom 

worden ze ook unieker en aantrekkelijker: steeds meer mensen zoeken bewust de natuur op. Op  waarnemingen.be 

zien we jaar na jaar een stijgend aantal natuurwaarnemingen en waarnemers. In tien jaar groeide het platform 

uit tot een interactieve gemeenschap van mensen met verschillende achtergronden, leeftijden, specialiteiten … 

Maar wie zijn die mensen? Door het typeren van gebruikersprofielen krijgen we meer inzicht in het meldgedrag 

en de drijfveer van waarnemers. Zo kunnen we beter begrijpen wie waarom welke gegevens meldt en ook in de 

toekomst de gebruikersgemeenschap gericht ondersteunen en verder versterken.

Natuurwaarnemers in actie. (© Annelies Jacobs)
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De informatie die via waarnemingen.be raadpleegbaar is veran-
dert voortdurend. Er kan in ons land niet veel meer gebeuren 
op natuurstudiegebied of iedereen kan er dezelfde avond van 
meegenieten via de website, vaak voorzien van fraaie foto’s. De 
diverse auto-rapportagemogelijkheden, kaarten, statistieken en 
trends maken het portaal tot een druk bezocht online leerplat-
form. Bijna 30.000 unieke waarnemers hebben al meer dan 30 
miljoen gegevens (uit België) ingevoerd op waarnemingen.be. 
Maar de website kent nog veel meer bezoekers dan de gebrui-
kers die waarnemingen invoeren. Er zijn gemiddeld 35.000 
unieke bezoekers per maand, in totaal ongeveer 3 miljoen sinds 
de start (bron: Google analytics; in werkelijkheid gaat het om 
IP-adressen en niet noodzakelijk om unieke personen; webref1). 
Deze grote gebruikersgemeenschap is een van de sterktes van 
het systeem. In tijden waarin het verdwijnen van natuurervarin-
gen bij mensen een bedreiging vormt voor het draagvlak en het 
behoud van biodiversiteit, dragen net deze interacties via citizen 
science platformen bij tot het opleven van de belangstelling voor 
natuur bij een breed publiek (Schuttler et al. 2018). 

Wie is de waarnemer? 

In theorie kan iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht of achter-
grond, deelnemen aan het melden van natuurwaarnemingen. 
Tot voor kort hadden we relatief weinig informatie ter beschik-
king over de demografie van de geregistreerde gebruikers op 
waarnemingen.be. In welke mate zijn verschillende leeftijden 
vertegenwoordigd? En wat is het aandeel mannen ten opzichte 
van vrouwen? Daarom werden in 2017 de keuzevelden ‘geboor-
tejaar’ en ‘geslacht’ toegevoegd aan de lijst met persoonlijke 
gegevens. Sindsdien kunnen nieuwe gebruikers deze informatie 
meteen opgeven bij het aanmaken van een account. Ook reeds 
geregistreerde gebruikers werden opgeroepen om hun persoon-
lijke informatie te vervolledigen. Deze gegevens worden steeds 
strikt vertrouwelijk behandeld zoals het privacybeleid voorschrijft. 
Ondertussen vulden 8.347 waarnemers hun leeftijd en geslacht in. 

Van de geregistreerde gebruikers is 70% man en 30% vrouw. Dat 
is iets evenwichtiger verdeeld dan in een studie van Nederlandse 
waarnemers, met 75% mannen tegenover 25% vrouwen 
(Ganzevoort et al. 2017). Toch blijft het melden van natuurwaar-
nemingen nog voornamelijk een mannelijke aangelegenheid. Dit 

resultaat ligt in lijn met andere studies uit het buitenland, waar de 
stereotype natuurwaarnemer als ouder en mannelijk wordt gety-
peerd (O’Brien et al. 2008, Brodie et al. 2009, Wright et al. 2015). 

De leeftijdscategorieën tussen 50 en 59 jaar kennen duidelijk het 
hoogste aantal waarnemers, gevolgd door de leeftijden daar vlak 
onder en vlak boven (Figuur 1). De mediaan bedraagt 48 jaar en 
de gemiddelde leeftijd 47 jaar. In Nederland vond men gedeelte-
lijk gelijklopende resultaten, met een gemiddelde waarnemers-
leeftijd van 53 jaar en het grootste aandeel van de waarnemers 
in de leeftijdscategorieën 40-79 jaar (Ganzevoort et al. 2017). Een 
opvallend verschil met de Nederlandse studie is het aandeel 
van waarnemers jonger dan 40 jaar. Voor Nederland betreft dit 
aandeel 16%, voor België ligt dit aanzienlijk hoger op 33%. Een 
mogelijke verklaring hiervoor ligt in de sterke verwevenheid 
tussen waarnemingen.be en de Belgische natuurorganisaties 
Natuurpunt en Natagora (observations.be). Samen hebben ze 
meer dan 130.000 gezinslidmaatschappen, meer dan 100.000 
volgers op sociale media en tienduizenden geabonneerden op 
digitale nieuwsbrieven. Dankzij deze grote achterban en uitge-
breide communicatiekanalen verhogen de kansen om een jonger 
publiek effectief te bereiken, te informeren en te activeren rond 
waarnemingen.be. De studiewerkgroepen en afdelingen binnen 
deze organisaties promoten gericht het melden van natuur-
waarnemingen binnen hun netwerk en kunnen zo ook een jong 
publiek weten aan te spreken. Ook omarmt de Jeugdbond voor 
Natuur en Milieu (JNM vzw) het systeem al sinds de start.

Een gebruikersgemeenschap is dynamisch. Het is belangrijk 
om inzicht te krijgen in hoe ze zich ontwikkelt om ze ook in de 
toekomst gericht te kunnen ondersteunen. Een oververtegen-
woordiging van waarnemers uit hogere leeftijdscategorieën 
brengt immers uitdagingen met zich mee. De ‘babyboomgene-
ratie’ (geboren tussen 1945 en 1965) kon jong genoeg op pensioen 
om veel tijd in de natuur door te brengen en te leren werken met 
nieuwe technologieën. Maar hoe lang blijven deze waarnemers 
nog actief gegevens verzamelen en worden ze ook opgevolgd? 
Mannen tussen 50 en 64 jaar maken samen 35% uit van alle 
waarnemers en zijn ook in verhouding tot de demografische 
gegevens sterk vertegenwoordigd. In ‘generatie X’ (35-54 jaar) 
volgen de mannen relatief synchroon de demografische trends 
voor hun leeftijdscategorie, maar zijn vrouwen in verhouding 

Figuur 1. Leeftijdsverdeling en geslacht van het totaal aantal waarnemers met 

op de achtergrond de demografie van de volledige Vlaamse bevolking. X-as: 

leeftijdscategorieën per 5 jaar, Y-as (links): percentage dat elke leeftijdscategorie 

inneemt in de totale Vlaamse bevolking, secundaire Y-as (rechts): percentage van 

het totaal aantal waarnemers per leeftijdscategorie. (bron: Statbel 2018, Vlaamse 

overheid)

Mannen tussen 50 en 64 jaar maken samen 35% uit van alle waarnemers. 

(© Annelies Jacobs)
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ondervertegenwoordigd. Die ondervertegenwoordiging neemt 
af wanneer we de jongere leeftijdsgroepen uit generatie X en de 
‘millennials’ (16-34 jaar) bekijken. Deze jonge groep gebruikers 
vertoont zowel bij mannen als vrouwen een duidelijke dip in het 
aantal waarnemers. Rond de leeftijd van 65 jaar is er een steile 
afname in het aantal waarnemers. Die afname kan te wijten zijn 
aan een verminderde waarnemersactiviteit, maar kan ook voort-
komen uit een te hoge drempel om met computers en smartpho-
nes te werken. Op een bepaald punt zal het aantal waarnemers 
uit de babyboomgeneratie afnemen. In Ledegen et al. (elders in 
dit nummer) worden de noden onder de loep genomen om ook 
in de toekomst een voldoende grote waarnemersachterban te 
waarborgen.

Het gedrag van waarnemers: van probeerders  
tot allesmelders

Ook los van generaties en geslachten vertoont elke waarne-
mer een eigen meldgedrag. Uit een doorlichting van het aantal 
waarnemingen en het aantal gemelde soorten per waarnemer 
konden we vijf typische gebruikersprofielen onderscheiden: 
probeerders, sporadische melders, melders gericht op een 
soortenlijst, actieve melders en allesmelders. Voor elk van deze 
gebruikersprofielen werd het aantal en het aandeel waarnemers 
berekend. Om te corrigeren voor gebruikers uit het buitenland 
of gebruikers met meerdere accounts werden alleen unieke 
Belgische accounts geselecteerd. Dit leverde 24.372 gebruikers 
op met minstens één waarneming op hun naam.

Een ‘probeerder’ wordt omschreven als een waarnemer die 
in totaal minder dan tien waarnemingen heeft ingevoerd. 
Doorgaans gaat het over mensen die een account aanmaken, 
enkele gegevens ingeven via de website of de mobiele apps, en 
daarna snel weer afhaken. Zo’n 15.000 waarnemers (62% van de 
gebruikers) vallen binnen dit profiel, een duidelijke meerderheid. 
Gebruikers met 10 tot 150 waarnemingen noemen we ‘sporadi-
sche melders’. Waarnemers die alleen opvallende, uitzonderlijke 
of voor hen bijzondere waarnemingen melden, behoren typisch 
tot dit profiel. Ook gebruikers die gedurende enige tijd actief zijn 
maar dan afhaken vallen hieronder. 5.030 waarnemers (20% van 
de gebruikers) is sporadische melder, nog steeds een behoorlijk 
aandeel van het totaal. Samen met de probeerders komen we 
zo op een totaal van 82% waarnemers die relatief snel afhaken. 
De oorzaken kunnen divers zijn: een eenmalige melding doen, 
de website willen testen, interesse verliezen na enkele waarne-
mingen, het systeem niet gebruiksvriendelijk genoeg vinden … In 
Ledegen et al. (2018, verder in dit nummer) bespreken we manie-
ren om een aantal van deze drempels te verlagen.

Een aantal gebruikers wil specifiek zoveel mogelijk verschillende 
soorten waarnemen en meldt deze slechts één of enkele keren. 
Deze waarnemers worden als ‘melder gericht op een soortenlijst’ 
gedefinieerd. Zij hebben in totaal minstens 150 waarnemingen 
ingevoerd, maar rapporteren gemiddeld minder dan twee waar-
nemingen per soort. Tot dit profiel behoren 592 waarnemers (2% 
van de gebruikers). Deze waarnemers melden elke soort, ongeacht 
de zeldzaamheid of bijzonderheid voor de waarnemer, maar 
doorgaans slechts één keer. Toch is er geen enkele gebruiker met 
een overzicht waarbij elke soort slechts één keer werd gemeld.

Wie niet tot voorgaande groepen behoort en geen allesmelder 
is zoals hierna beschreven, is een ‘actieve melder’. Deze brede 
groep bestaat uit waarnemers die in totaal minstens 150 waar-
nemingen invoerden en een soort doorgaans meer dan twee 
keer ingeven. Dit zijn 3.600 waarnemers (15% van de gebruikers). 

Gebruikers die sinds 2008 in totaal meer dan 50.000 waarne-
mingen invoerden of sinds 2017 meer dan 15.000 waarnemingen, 
vallen binnen het profiel van een ‘allesmelder’. Die meldt typisch 
tijdens het waarnemen consequent verschillende soorten, 
zowel algemene als bijzonderheden, en voert grote aantallen 
waarnemingen in. In totaal gaat het slechts om 83 waarnemers 
of 0,3% van het totaal aantal gebruikers. Deze 83 allesmelders 
verzamelden samen wel 30% van alle gegevens die sinds 2008 
werden ingevoerd. Ze gaven waarnemingen door uit 92% van 
alle 5x5-km hokken en meldden samen 66% van alle soorten 
(incl. exoten) die op waarnemingen.be zijn ingevoerd. Een kleine 
groep gebruikers blijkt dus een boven verwachting hoge geogra-
fische bedekkingsgraad en groot aantal soorten waar te nemen. 
Een indrukwekkende prestatie.

Voorkeursgroepen, specialisatie en geografische 
spreiding

We onderzochten of er specifieke voorkeuren bestaan voor 
het melden van gegevens van een bepaalde soortgroep. Een 
gebruiker vertoont een voorkeur wanneer meer dan de helft 
van zijn totaal aantal waarnemingen tot een van de twintig 
gedefinieerde soortgroepen uit waarnemingen.be behoort. 
Bij deze definitie blijkt 80% van de gebruikers een voorkeur 
te vertonen (Figuur 2). 63% van alle gebruikers heeft een 
specifieke voorkeur voor het melden van waarnemingen van 
vogels. Op zich is dit misschien verwacht, want wereldwijd 
is bij natuurwaarnemers het kijken naar vogels verreweg 
het populairst, en dat is in België niet anders. Een mogelijke 
verklaring hiervoor schuilt zowel in de opvallendheid als de 
toegankelijkheid van de soortgroep. In tegenstelling tot de 
meeste geleedpotigen, waarbij volwassen dieren (imago’s) 
vaak een beperkte vliegperiode hebben, zijn vogels jaarrond 
prominent aanwezig in de onmiddellijke leefomgeving van 
de waarnemer. Met een basisniveau aan kennis over vogels 
kan zo op relatief korte tijd een grote hoeveelheid gegevens 
worden verzameld. Dat ligt anders voor soortgroepen zoals 
zoogdieren. Daar ligt de detectiekans beduidend lager, denk 

Figuur 2. Aantal waarnemers met een voorkeur (>50% van hun waarnemingen) 

voor een bepaalde soortgroep.
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Box 1: Specialisaties van verschillende waarnemers

Hans De Blauwe: ‘In mijn jeugd keek ik voornamelijk naar 
vogels, waterjuffers en zweefvliegen in eigen regio. Later 
kwamen daar weekdieren en ongewervelden van de zee 
bij. Dankzij waarnemingen.be leerde ik zoveel interes-
sante mensen, diergroepen, natuurgebieden en deter-
minatiegidsen kennen waardoor ik kon experimenteren 
met determinaties in andere taxa. Bij sommige lukt dat 
beter dan bij andere, wat ook valt af te lezen in mijn 
specialisatiepatroon.’

Gerald Driessens: ‘Sinds 1977 ben ik geïnteresseerd in vogels. Ik 
ben vooral actief in de regio Lier maar ook elders in België en 
Nederland ben ik vaak in het veld. Mijn interesse gaat vooral 
uit naar determinatie, individuele variatie, geslachts- en leef-
tijdsbepaling van vogels. Daardoor blijven ook zeer gewone 
soorten steeds mijn interesse wekken. Naast de bijzondere 
soorten meld ik ook de waarnemingen tijdens watervogel-
tellingen en broedvogelinventarisaties of in het kader van 
soortprojecten rond bv. Steenuil, Huiszwaluw, Kievit ...’

Koen Lock: ‘Ik hou me vooral bezig met geleedpotigen waar-
van nog veel extra soorten te verwachten zijn en zo heb 
ik al honderden soorten aan de Belgische fauna kunnen 
toevoegen. Ik bekeek aanvankelijk vooral kleine groepen, 
waarvan het aantal soorten overzichtelijk is. Eerst zocht 
ik vooral bodemorganismen zoals pissebedden, duizend-
poten, dwergduizendpoten, weinigpoten en tweestaarten. 
Later bestudeerde ik veel waterinvertebraten zoals steen-
vliegen, haften en schietmotten. Daarnaast bekijk ik o.a. 
ook netvleugeligen, tripsen en stofluizen en sinds vorig jaar 
ook wantsen en cicaden, al behoren die laatste tot een grote 
orde. Deze winter ben ik van plan om ook wat plankton 
te determineren, zoals watervlooien, eenoogkreeftjes en 
mosselkreeftjes.’

Johannes Janssen: ‘Het liefst loop ik zoveel mogelijk buiten en 
probeer ik om soorten op het zicht te herkennen. Ik heb me 
toegelegd op veel soortgroepen zonder specifiek ergens in te 
specialiseren, maar vind het wel fijn om binnen de groepen 
waar ik mee bezig ben ook op zoek te gaan naar zeldzaamhe-
den. Essentieel daarvoor zijn goede veldgidsen, die ik zo veel 
mogelijk van buiten leer en zo weinig mogelijk probeer boven 
te halen. In mijn jeugd werden veel soorten gevangen, in een 
potje gestopt en aan de hand van aanhangsels of aders in 
tabellen op naam gebracht. Ik vind het heerlijk dat we nu heel 
wat soorten gewoon van op afstand, met de verrekijker of een 
goede foto met zekerheid kunnen identificeren. Het vergt elk 
jaar opnieuw wat oefening en herhaling om kenmerken fris te 
houden, maar dat motiveert om veel buiten te lopen.’

Patricia Moons: ‘Als bioloog ben ik gefascineerd door alles wat 
leeft. Daarom voer ik gegevens in van zowel vogels, amfibieën 
en reptielen, planten, sprinkhanen ... Door te letten op meer-
dere soortgroepen krijg je een breed beeld van een gebied en 
zijn ecologie. Waarnemingen.be is daarbij een handig medium 
om al mijn waargenomen soorten te verzamelen en een over-
zicht te krijgen van waar ik wat al heb gezien. Bovendien kan 
ik zo mijn soortenkennis blijven bijschaven en tegelijkertijd 
interessante gebieden opnieuw ontdekken.’

Ria De Nève: ‘De natuur fascineert me. De voornaamste reden 
voor mij om waarnemingen te melden is de hoop om mee te 
werken aan het behoud van de natuurwaarden in ons land. Ik 
geef waarnemingen in van verschillende soortgroepen, maar 
het liefst verdiep ik me in het bestuderen van planten. Samen 
met Plantenwerkgroep Oost-Brabant ga ik al jaren op flora-ex-
cursies op verschillende plaatsen in ons land. Ondertussen zag 
ik al honderden plantensoorten en vond ik soms heel bijzon-
dere soorten, zoals bv. Handjesereprijs. Ik hoop in de toekomst 
nog vele plantensoorten te zien en te leren kennen.’

Johannes Janssen

Hans De Blauwe

Gerald Driessens

Patricia Moons

Koen Lock

Ria De Nève
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daarbij aan verschillende nachtactieve soorten, en is vaak 
gespecialiseerd materiaal nodig, zoals een batdetector of 
cameravallen.

Na vogels volgen planten als soortgroep van voorkeur, zij het op 
verre afstand. Het is een soortenrijke groep die overal om ons 
heen voorkomt. Toch zijn planten minder toegankelijk omdat 
een bepaald kennisniveau nodig is om verschillende planten-
soorten correct te determineren. Wie over die kennis beschikt en 
gericht gegevens van planten meldt, stelt automatisch ook veel 
soorten en individuen vast, dus bereikt al snel een groot aandeel 
waarnemingen binnen deze soortgroep. Hetzelfde geldt voor 
paddenstoelen.

Een klein aandeel waarnemers toont een specifieke voorkeur 
voor minder publiek gekende soortgroepen zoals algen en wieren, 
weekdieren, mossen en korstmossen. Vaak gaat het om gebrui-
kers die zich gericht specialiseren in deze groepen en minder inte-
resse tonen om gegevens van andere soortgroepen te melden. 
Een voorkeur voor het melden van gegevens van een bepaalde 
soortgroep is niet hetzelfde als de mate waarin een gebruiker 
gespecialiseerd is in bepaalde soortgroepen. Op basis van het 
aandeel waargenomen soorten (excl. exoten) ten opzichte van 
het totaal aantal bestaande soorten van die soortgroep, kan 
voor elke waarnemer de mate van specialisatie worden bepaald. 
Er bestaan sterk uiteenlopende patronen van specialisatie. Zo 
proberen sommige waarnemers zoveel mogelijk soorten van 
zoveel mogelijk soortgroepen waar te nemen, anderen focussen 
zich op de meest toegankelijke groepen of specialiseren zich in 
één soortgroep of een reeks nauw aan elkaar verwante groepen. 
Voor zes waarnemers met uiteenlopende achtergrond en inte-
resses stelden we een specialisatieprofiel op aan de hand van 
een radarpatroon. (Box 1). Hoe sterker de gekleurde contouren 
naar de rand van de buitenste cirkel neigen, hoe sterker de waar-
nemer gespecialiseerd is in de soortgroep.

Ook het geografisch bereik verschilt sterk tussen waarnemers. 
België kan worden verdeeld in 1.500 hokken van 5x5 kilome-
ter. We onderzochten voor alle waarnemers die minstens 150 
waarnemingen invoerden (de actieve melders, melders gericht 
op een soortenlijst en allesmelders, samen 4.324 waarnemers) 
uit hoeveel verschillende 5x5 km-hokken ze gegevens meld-
den (Figuur 3). Voor de modale waarnemer ligt het aantal 5x5 
km-hokken waaruit hij gegevens meldde tussen 16 en 80 hokken 
(25% en 75% percentielen). 161 van de relatief actieve waarne-
mers gaven enkel gegevens in uit minder dan 5 hokken, waar-
van 28 waarnemers uit slechts één 5x5 km-hok. Een minimaal 
aandeel van de waarnemers blijkt dus uitsluitend in één regio in 
te voeren. Maar 121 waarnemers gaven gegevens in uit meer dan 
300 5x5 km-hokken en drie gebruikers zelfs uit meer dan 700 5x5 
km-hokken!

Onder de loep genomen

De analyse van de gebruikers van waarnemingen.be leert ons 
veel over wie de waarnemers zijn en welke voorkeuren of speci-
alisaties bestaan. Met deze kennis willen we als beheerder van 
het systeem de ondersteuning voor de gebruikersgemeenschap 
verder optimaliseren. 

Verschillende studies onderzochten wat vrijwilligers drijft om 
mee te doen aan citizen science projecten, zoals het melden 
van natuurwaarnemingen. De voornaamste drijfveren blijken: 
als burger kunnen deelnemen aan wetenschappelijk onder-
zoek, het verlangen voelen om meer te leren, de mogelijkheid 
hebben om nieuwe ontdekkingen te doen, het plezier ervaren 
van buiten te zijn, het idee hebben om de omgeving te kunnen 
helpen en andere mensen met gelijke interesse leren kennen 
(Van den Berg et al. 2009, Raddick et al. 2013, Ganzevoort et al. 
2017). Het is dan ook belangrijk om de waarnemers hierin te 
erkennen en te ondersteunen en om waar mogelijk het systeem 
hier ook op te richten. Het leeraspect zit bijvoorbeeld al op 
verschillende manieren vervat in de website. Er bestaan diverse 
auto-rapportagemogelijkheden om gegevens in allerlei vormen 
te raadplegen om zo meer bij te leren over de biodiversiteit in 
ons land. Daarom is het belangrijk dat ook in de volgende versie 
van de website, ‘waarnemingen 2.0’, deze leermogelijkheden 
ten volle aangeboden en gepromoot worden. Ook heeft waar-
nemingen 2.0 als belangrijk doel het systeem voor een breder 
publiek toegankelijk en aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld 
door soortherkenning via beeldherkenning te integreren in de 
invoerpagina en door een vereenvoudigde menustructuur aan 
te bieden. Ook het creëren van een ‘community’-aspect zorgt 
ervoor dat waarnemers elkaar motiveren om deel te nemen aan 
het verzamelen van natuurgegevens. 

Om deelnemers aan citizen science projecten ook op lange 
termijn te blijven motiveren, moeten waarnemers worden 
voorzien van snelle feedback en regelmatige terugkoppeling 
over hun bijdrage, bijvoorbeeld over de resultaten van projec-
ten (Rotman et al. 2014, Ganzevoort et al. 2017). Zo werken de 
snelle reacties van admins op recent geposte waarnemingen 
sterk motiverend voor de waarnemers. Daarnaast willen we 
inzetten op het regelmatig terugkoppelen van resultaten via 
o.a. een tweemaandelijkse nieuwsbrief, de publicatie van resul-
taten via studierapporten, nieuwsberichten en sociale media. 
Deze communicatie zal in de toekomst gerichter gebeuren door 
gebruikersprofielen te verfijnen en de nieuwsbrieven hierop 
af te stemmen. Een groot aandeel van de waarnemers behoort 
tot het profiel van de probeerders of de sporadische melders, 
die relatief weinig gegevens invoeren of vroegtijdig afhaken. 

De ondervertegenwoordiging van vrouwelijke waarnemers neemt af wanneer we 

de jongere leeftijdsgroepen bekijken. Deze jonge groep gebruikers vertoont zowel 

bij mannen als vrouwen wel een duidelijke dip in het aantal waarnemers. 

(© Annelies Jacobs)
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Onderzoek naar de redenen hiervoor en gerichte ondersteuning 
voor het oplossen van knelpunten bij deze gebruikersgroep kan 
hen stimuleren om gegevens te blijven melden. 

Ook waarnemers belonen voor hun bijdrage werkt motiverend. 
Gebruikers met naam vernoemen voor een bepaalde verdienste 
geeft een expliciete erkenning voor hun bijdrage (Ganzevoort 
et al. 2017), zoals bijvoorbeeld het weergeven van een top 100 
van de gebruikers die de grootste hoeveelheid gegevens of het 
hoogste aantal soorten in een soortgroep meldden, of andere 
criteria zoals het meeste aantal gestructureerde waarnemingen 

via lijsten of projecten. Daarnaast kunnen ook vergelijkingen 
met andere gebruikers of een weergave van het eigen waarne-
mersprofiel een drijfveer zijn. In Ledegen et al. (2018, verder in dit 
nummer) bekijken we hoe spel-aspecten hieraan kunnen bijdra-
gen. Er bestaan nog verschillende manieren om waarnemers 
te belonen en motiveren, zoals bijvoorbeeld het organiseren 
van een wedstrijd. Zo organiseerden we in 2018 een competitie 
naar aanleiding van het tienjarig bestaan van waarnemingen.
be. Daarnaast bieden positieve meldingen, zoals een bericht 
wanneer een waarnemer een voor hem nieuwe soort heeft inge-
voerd, ook een stimulans. Deze optie bestaat reeds in ObsMapp 
en kan verder worden uitgebreid naar andere apps en de website 
of kan worden uitgebreid met andere criteria.

Over het algemeen kunnen we stellen dat we voor de uitdaging 
staan om de gebruikersgemeenschap ook in de toekomst verder 
te laten ontwikkelen door het aantrekken van nieuwe mensen 
en door jongere leeftijdsklassen te mobiliseren … Onder meer 
het voldoende toegankelijk maken van het systeem en het 
aanbieden van leermogelijkheden zijn daarbij van belang. Ook 
het motiveren en ondersteunen van beginnende gebruikers 
is een werkpunt. Door informatie op maat van het gebruiker-
sprofiel aan te bieden, kunnen knelpunten worden aangepakt 
en kunnen waarnemers gericht worden ondersteund om ook 
in de toekomst kwaliteitsvolle natuurinformatie te blijven 
verzamelen.

Figuur 3. Aantal waarnemers per aantal door hen bezochte 5-5x kilometerhokken. 

De x-as werd gelimiteerd op 200 5x5 km-hokken, gevolgd door een lange reeks van 

beperkt aantal waarnemers die uit >200 5x5 km-hokken (tot 800) waarneemt.

SUMMARY

Jacobs A., Ledegen H., Swinnen K. & Vanreusel W. 2018. Nature 
observers examined. A view on the users behind waarnemingen.be. 
Natuur.focus 17(4): 147-152 [in Dutch]

In ten years time the citizen science project ‘waarnemingen.be’ has 
grown to be the largest and most important nature database in Belgium. 
In this article we analyse who the observers are, to which type of user 
profiles they can be characterised, which preferences or specializations 
exist among species groups and to what extent users show a geographi-
cal spread in their data. With this knowledge the administrators of the 
system can better understand which data are reported and further op-
timize the support for the user community of waarnemingen.be in the 
future.

DANKWOORD

Graag bedanken we van harte alle waarnemers die zich samen dagelijks 
inzetten voor het verzamelen van natuurgegevens in ons land. Dankzij 
jullie wordt de natuur in België nog steeds beter in kaart gebracht en 
opgevolgd.
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