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Waarnemingen.be...
nieuw tijdperk van interactieve seizoensoverzichten

Websites ‘leven’ niet echt zonder de nodige
toeters en bellen. Diverse van die functies
(kaartmateriaal, grafieken, lijsten,…) maken
het voor de gebruiker mogelijk om zelf een-
voudig de gewenste output te krijgen uit
waarnemingen.be, wat zorgt voor  een zeer
degelijke terugkoppeling van de ingevoerde
data.
En net die terugkoppeling was het streef-
doel en de meerwaarde van de seizoens-
overzichten in Natuur.oriolus. Onder leiding
van Dirk Symens was de rubriek uitgegroeid
tot een totaaloverzicht van wat er in
Vlaanderen allemaal aan interessants
gebeurd was op vogelgebied. Zeg maar een
uitgebreide analoge voorloperversie van
wat ieder van ons nu op elk moment uit
waarnemingen.be kan puren.
Digitaal kan het bovendien allemaal net iets
dynamischer en meer op maat. Dat geeft
ons ruimte om meer energie te steken in het
interpreteren van die gegevens zoals reeds
gebeurde in de kadertekstjes in de vroegere
rubriek. Het ‘zomaar oplijsten’ van waarne-
mingen in gedrukte vorm in Natuur.oriolus
is immers grotendeels overbodig geworden.
Deze worden vervangen door kortere of lan-
gere verwerkingen van gegevens met meer
duiding, meestal rond één of ander liefst
recent fenomeen dat we uitgebreider willen
documenteren. Hoewel we een vast team
hebben, staat ook deze rubriek voortaan
open voor rechtstreekse en originele bijdra-
ges van iedereen. Wil jij een overzicht met
duiding geven bij opmerkelijke sneeuwtrek
van ganzen, of bij een invasie van
Kruisbekken, de hervestiging van Grauwe
Klauwieren, eindelijk nog eens veel
Sperwergrasmussen in een najaar enz…?
Laat het ons weten; we bezorgen je de gege-
vens en samen kunnen we er iets boeiends
van maken.

Terugkoppeling van gegevens via
Waarnemingen.be
Kort na de echte kennismaking met het sys-
teem, volgde voor menig waarnemer de

invoer van vele duizenden archiefgegevens,
een proces dat nog steeds aan de gang is en
allicht nog wel wat tijd zal in beslag nemen.
Daardoor kan de site nu gebruikt worden als
een soort ‘levende online avifauna’ die haar
boeiende en actuele kwaliteiten, door de
constante invoer en controle, zelf blijft
onderhouden. 

Hoe ga je te werk ?
Voor de hand liggende terugkoppelingen
zijn:
1/Waarnemingslijsten, 2/Verspreidings -
kaarten, 3/Grafieken over het voorkomen in
de tijd, en 4/ Foto’s en geluiden (waarvan de
laatste mogelijkheid nog maar weinig
gebruikt wordt).
Ze zijn zowel beschikbaar voor ingelogde als
niet ingelogde gebruikers.

1/Waarnemingslijsten
Men kan in waarnemingen.be o.a. volgende
lijsten genereren:
(1) per datum
Wil je weten wat er vandaag zoal is gezien
binnen één of andere soortengroep of van
een soort die je bijzonder interesseert ? Ga
dan naar ‘Recente waarnemingen‘ Ý kies
soortengroep. Je krijgt een overzicht van alle
waarnemingen op een zelf te selecteren
datum (bovenaan). Je krijgt bijgevolg ant-
woorden op vragen als “zijn er veel zomer-
vogels aangekomen vandaag?”
Door “fenologie” aan te klikken krijg je een
lijstje met de vroegste waarnemingen van
een soort in dat jaar; handig als je wil weten
of iets al eerder gemeld werd: kan het dat ik
half maart al een Koekoek Cuculus canorus
hoorde? Of zal het toch eerder een Turkse
Tortel Streptopelia decaocto geweest zijn ?

(2) per soort
Vul bovenaan rechts in de zoekfunctie een
soortnaam in, klik nadien op de gewenste
soort in het zoekresultaat en je krijgt alle
waarnemingen van de gezochte soort chro-
nologisch opgelijst.

(3) per gebied
Wie wil weten wat er in zijn favoriet en
bekend gebied (of gemeente/deel -
gemeente) werd waargenomen, kan via
‘Overzichten‘ Ý ‘Gebieden‘ Ý gebied spe-
cifiëren alle waarnemingen uit het gebied
(of beperkt tot de gespecifieerde soort-
groep) bekijken, chronologisch geordend.
Wie graag weet wat er te zien is in een regio
waarvan hij de gebieden en gebiedsnamen
niet kent, kan via ‘Overzichten‘ Ý

‘Excursieplanner‘ een puntje op de kaart
zetten van zijn bestemming en dan selecte-
ren van welke soortgroep hij binnen welke
straal de gegevens wil opvragen.
In al deze lijsten kan je via de ‘i ’ steeds door-
klikken om de details van de individuele
waarneming te zien, de foto’s, alle waarne-
mingen van een soort enz.

(4) Alerts
Bij al het bovenstaande wordt via zoekfunc-
ties in de databank gevist naar overeen-
komstige waarnemingen. Maar het kan ook
straffer! Je kan soorten oplijsten die moge-
lijk nog niet werden gezien, maar waarbij je
via een mailtje verwittigd wil worden van
zodra er een waarneming van die soort is
ingevoerd (op voorwaarde dat deze waarne-
ming niet is vervaagd of onder embargo
geplaatst).
Zulke ‘alerts‘ stel je in via ‘Mijn waarnemin-
gen.be‘ Ý ‘Profiel‘ Ý ‘Alerts toevoegen‘.

2/ Kaarten
Vaak overtreft het kaartmateriaal nu al het
jarenlange inventariseerwerk dat voordien
moest worden verricht om zicht te krijgen
op de verspreiding van een soort, zoals bv.
voor de Vlaamse broedvogelatlas (Ver -
meersch et al 2004).
Voorbeelden daarvan zijn soorten met een
goede herkenbaarheid en grote meldings-
kans, zo zien we op de verspreidingskaartjes

Deze rubriek staat voortaan open
voor rechtstreekse en originele
bijdrages van iedereen. Wil jij een
overzicht met duiding geven bij
een opmerkelijke ornithologische
gebeurtenis of waarneming ?
Contacteer ons; we bezorgen je de
gegevens en samen kunnen we er
iets boeiends van maken.

De rol die de invoersite http://waarnemingen.be zou gaan spelen in het Vlaamse
waarnemerslandschap en haar motiverende functie waren reeds van meet af aan
voorspelbaar. Dat de ruime feed-back die het systeem genereert, ook extra ruimte zou
creëren in het vrijwilligersnetwerk was handig meegenomen, want energiespreiding
(ieder doet zijn ding) is een krachtige meerwaarde van deze portaalsite.
Het eerste ‘wapenfeit’ was overduidelijk het afvoeren van de ondertussen 20 jaar oude
Natuurpunt Vogellijn in juli 2008 bij de lancering van waarnemingen.be.

GERALD DRIESSENS
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(via ‘Soort‘ Ý ‘Kaarten‘ Ý vereiste data
specifiëren) bij Blauwborst Luscinia svecica
(Fig. 1 A,B) en Wielewaal Oriolus oriolus
(Fig. 2 A,B) telkens mooi de treffende gelij-
kenis met de kaartjes uit de Broedvogel -
atlas.
In vergelijking met de verspreidingskaartjes
uit 2000-2002 is prachtig te zien hoe de
Zwarte Specht Dryocopos martius zijn
broedareaal blijft uitbreiden in westelijke
richting (Fig 3 A,B). Maar we zien ook aan-
wijzingen voor een verdere verbrokkeling
van het broedgebied van Zomertortel
Streptopelia turtur in het westen van
Vlaanderen, terwijl deze soort in de Kempen
en Limburg nog steeds blijkt stand te hou-
den (Fig. 4 A,B). De verdere afname en ver-
brokkeling van het broedareaal van de
Geelgors Emberiza citrinella, met name in
het zuiden van Oost-Vlaanderen en in
Limburg wordt ook duidelijk weergegeven.
Zonder twijfel levert een gerichte filtering
van de gegevens nog meer en betere gelij-
kenissen op, ook voor andere soorten. Dit
soort vragen kan ieder voor zich online
beantwoorden door de overeenkomstige
kaarten en overzichten op te vragen.

Invasies of opvallende trekgolven of con-

Figuur 1 A, B en Figuur 2 A, B. Vergelijking tussen de kaartjes van
Waarnemingen.be (gegevens 2009-2010) (links) en de versprei-

dingskaartjes uit de Vlaamse Broedvogelatlas (2000-2002) (rechts).

Boven: Blauwborst Luscinia svecica
Onder: Wielewaal Oriolus oriolus

Blauwborst Luscinia svecica. 0. 2 april 2010. Tiens broek (VB) (Foto: Wim Claes)
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centraties laten zich erg mooi visualiseren door de bewegende kaar-
ten te raadplegen. Via ‘Overzichten‘ Ý ‘Trends‘ Ý soort en interval
kiezen krijg je een reeks van chronologisch opeenvolgende kaartjes
die om de 5 seconden verspringen. Erg leuk om de omvang en het
patroon van een invasie of trekgolf in beeld te brengen.

3/ Grafieken
Een andere gemakkelijke en erg toegankelijke functie is het gebruik
van de grafieken (via soort Ý ‘Statistieken‘). Hier zijn per jaar,
maand en al dan niet afzonderlijk voor alle kleden en gedragingen
de meldingspatronen in grafieken opvraagbaar, waarbij meteen de
vergelijking met het voorgaande jaar wordt getoond. In bijgaand
voorbeeld zien we de grafiek van Kruisbek in 2010 met de automa-
tische vergelijking met 2009. De korte maar hevige invasie in juli
2010 komt er met meer dan 7.500 exemplaren mooi uit (Fig. 5).

Een gelijkaardige vergelijking krijg je wanneer je specifieert op een
maandgrafiek.
We doen de oefening met dezelfde soort maar in detail op de
maand juli, zodat we het dagelijks verloop van de
Kruisbekkeninvasie te zien krijgen (Fig. 6).

4/ Foto’s 
Waarnemingen.be zit ook boordevol foto’s (nu al meer dan
220.000) waarvan er veel bijzonder bruikbaar zijn als hulp bij deter-
minatie (of gewoon mooi om naar te kijken). Foto’s kan je opvragen
via ‘Overzichten’ Ý ‘Foto’s’ en dan kan je verder selecteren op
soortgroep, datumgrenzen, en bepaalde volgorde om te sorteren. 

Figuur 3 A, B en Figuur 4 A, B. Vergelijking tussen de kaartjes van
Waarnemingen.be (gegevens 2009-2010) (links) en de versprei-

dingskaartjes uit de Vlaamse Broedvogelatlas (2000-2002) (rechts).

Boven: Zwarte Specht Dryocopos martius
Onder: Zomertortel Streptopelia turtur

Figuur 5. Doortrekpatroon van Kruisbek Loxia curvirostra 2010 i.v.m.
2009. 2010 kenmerkte zich door een invasie van Kruisbekken, klassiek
startend in de maand juni, in augustus liepen de aantallen terug naar

normaal. In 2009 was er van enige toename in die periode geen sprake.
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Via ‘Soort’ Ý ‘Foto’s’ kan je alle foto’s van
één bepaalde soort opvragen. Maar als je
met een determinatieprobleem zit, kan je
ook reeksen met foto’s en kenmerken van
twee soorten naast elkaar oproepen en
direct vergelijken via “soort / vergelijk soor-
ten”.

Enkele minder gekende toepassingen
Regelmatig ontvangen we via info@waar-
nemingen.be opmerkingen of nieuwe sug-
gesties. Het Waarnemingen.be team blijft
voortdurend in contact met het
Nederlandse zenuwcentrum en overlegt
over de verdere ontwikkelingen. Belangrijke
en algemeen toepasbare aanpassingen wor-
den meestal snel doorgevoerd. Soms komen
ze in de wachtrij terecht, maar vaak zijn ze
niet opportuun omdat ze soms slechts voor
één regio nuttig zijn.
Zaken die in het verleden door sommige
gebruikers als knelpunten werden be -
schouwd, zijn gaandeweg opgelost of blij-
ken nu zelfs nuttig. Een goed voorbeeld van
zo’n vermeend knelpunt, is de massale
invoer van zeldzaamheden. Waar die vroe-
ger door sommige gebruikers werd ervaren
als ‘storende dubbelwaarnemingen’, weten
we nu dat dit ‘fenomeen’ voor veel gemelde
individuen, vaak zeldzaamheden, handig kan
worden aangewend als een ‘GPS-tracking
systeem’ (Driessens & Herremans 2010).
Het gebruik van deze functie (via ‘Gebied’
Ý ‘Soorten‘ Ý icoon achter de gewenste
soort aanklikken en gegevens specifiëren)

geeft naast een visuele weergave van de
actieradius van de bewuste vogel(s), ook
duidelijke aanwijzingen over verplaatsingen
bv. onder invloed van het weer en/of de
beschikbaarheid van voedsel. Zo is bij bv. de
Bruine Lijster Turdus naumanni eunomus te
Erezée een verschuiving merkbaar van de
boomgaard in het dorp tijdens de vorstpe-
riode naar de weilanden buiten het dorp

zodra die sneeuwvrij waren (Fig. 7). De
Blauwstaart Tarsiger cyanurus te Heist en
de Arendbuizerd Buteo rufinus te Doel ver-
kleinden hun actieradius na een periode van
exploratie van de ruimere omgeving (Fig.8
en 9).
De invoer van dubbelwaarnemingen geeft
de admins bovendien het extra voordeel om
het invoergedrag te kunnen evalueren: zo is
er een controle mogelijk op hoe nauwkeurig
waarnemers omgaan met de plaatsbepaling
(zie Fig. 8 en 9). Waarnemingen die niet als
puntwaarneming ingevoerd worden, maar
enkel onder de gebiedsnaam (bv. gemeente)
komen immers steeds terecht op het mid-
delpunt van het gebied (zie Fig. 7). Voor
zeldzame waarnemingen zijn dubbelwaar-
nemingen ook interessant als bevestiging
omwille van de beschikbaarheid van meer-
dere beschrijvingen, foto’s, ….

Dubbelwaarnemingen lossen ook op een
correcte manier het probleem van “mede-
waarnemers” op. Juridisch heeft ieder indi-
vidu het recht om zelf te beslissen wat hij
wereldkundig wil maken als door hem
gezien. “Dat ga ik niet invoeren want dat is
al gemeld” is dus geen correcte redenering.
Wil je bij de medewaarnemers van een
bepaalde waarneming opgenomen worden,
dan moet je ze zelf ook melden. De privacy-
rechten in acht genomen, is er juridisch
trouwens een behoorlijke beperking om op
internet te melden welke andere personen
je ergens bij een waarneming hebt ontmoet.
Misschien willen deze personen helemaal
niet kenbaar maken dat zij daar op die dag

Fig. 6. Doortrekpatroon van Kruisbek Loxia curvirostra juli 2010 i.v.m. 2009. Merk in de
vergelijkende grafiek van 2009 met veel lagere aantallen op, dat de piek toevallig op exact

dezelfde datum lag.

Figuur 7. Luchtfoto met alle waarnemingen van de Bruine Lijster Turdus naumanni eunomus die
van 3 tot 24 januari 2009 in Erezée verbleef.

Naast de vaste foerageerplaats in de appelboomgaard, centraal op de kaart, werden enkele tuinen
in de omgeving onregelmatiger bezocht. Na de periode met extreme vorst tot -20°C, verplaatste
de vogel zich samen met de aanwezige Kramsvogels T. pilaris en Grote Lijsters T. viscivorus naar

de weilanden ten westen van het dorp, zodra het natuurlijke voedsel, na het dooien van de
sneeuw weer bereikbaar was. (Bron kaart: www.waarnemingen.be)  (Driessens & Herremans

2010)



SEIZOENSOVERZICHTEN Natuur.oriolus
76(3): 94-108

99

Blauwstaart Tarsiger cyanurus. Heist (W) (Foto: Raymond de Smet)

Figuur 8. Luchtfoto met alle waarnemingen van Blauwstaart Tarsiger
cyanurus in oktober 2009 in het haagje van Heist. Van 15 tot 26 okto-

ber verbleef er een Blauwstaart in Heist: van de vogel werden 229
waarnemingen ingevoerd. De eerste dagen werd hij verspreid over het
terrein gezien, maar daarna hield hij zich vooral op in een klein scha-

duwrijk bosje van 30 bij 20 m.
(Bron kaart: Digitale versie van de Orthofoto’s, middenschalig, kleur,
provincie West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV), AGIV & provincie

West-Vlaanderen)  (Driessens & Herremans 2010)

Figuur 9. Luchtfoto met alle waarnemingen van Arendbuizerd Buteo rufi-
nus in Doel van oktober 2008 tot maart 2009

De actieradius en het jachtgebied verlegden zich amper gedurende het
verblijf. Af en toe gebruikte hij alternatieve jachtplaatsen meer naar het
noorden in de polder. Naar het zuidwesten toe, in het havengebied, wer-
den straatlantaarns en hoogspanningsmasten benut als rust- of slaap-
plaats. (Bron kaart: Digitale versie van de Orthofoto’s, middenschalig,
kleur, provincie Antwerpen, opname 2007 (AGIV), AGIV & provincie

Antwerpen)  (Driessens & Herremans 2010)
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en op dat uur aanwezig waren.

Voor regionaal gebruik is het genereren van
kaartjes met waarnemingen van een
bepaalde soort in een gebied ook erg inte-
ressant om via de geplotte, individuele
waarnemingen het aantal territoria te tellen
op gebieds- of gemeenteniveau (zelfde pro-
cedure, maar specifiëren op alle broedvogel-
gerelateerde omstandigheden).
Om dit te illustreren, tonen we in fig. 10 een
kaartje van de Kleine Netevallei tussen Lier
en Viersel met daarop de drie territoria van
Zomertortel Streptopelia turtur in het
broedseizoen 2010.

Beperkingen
Sommige selecties zijn nauwelijks automa-
tisch uit te filteren en het werken met niet
geïnterpreteerde gegevens heeft nu een-
maal zijn beperkingen.
Zo moet men zich er voortdurend van
bewust zijn dat dergelijke feed-back geen
rekening kan houden met dubbelwaarne-
mingen, die een zichtbare invloed kunnen
hebben op grafieken of kaartjes, vooral bij
erg zeldzame soorten die heel wat vogelkij-
kers op de been brengen.
Het is dan ook belangrijk om voor het
opvragen of downloaden van gegevens goed
te bepalen wat men wil te weten komen.

Dus waarom heb ik de gegevens nodig, wat
wil ik tonen en dringt een meer nauwkeuri-
ge uitfiltering zich daarvoor op? Of is een
‘snelle hap’ om al een goed idee te krijgen
voldoende?
De snelheid waarmee alles gebeurt, houdt
meteen ook een risico in voor controle op
correctheid: niet alles wat ingevoerd wordt
is (meteen) juist, en het kan soms wel even
duren voor de admins foutjes onderschep-
pen en corrigeren. Als je zelf nog een fout
ziet of vermoedt, laat die dan niet zomaar
passeren, maar meldt ze aan de admins door
in het individuele waarnemingsscherm
rechts bovenaan te klikken op ‘Rapporteer
een (mogelijke) foute waarneming’.
Waarnemingen.be is ook een leergemeen-
schap waar we elkaar kunnen bijsturen. Dat
iets voldoende gedocumenteerd voorlopig
fout en ‘onzeker’ ingevoerd wordt, is niet zo
erg, op voorwaarde dat het nadien en vóór
gebruik van de data maar kan gecorrigeerd
worden. Bij een snelle kijk online moet je er
dus wel rekening mee houden dat nog niet
alles reeds geverifieerd is. Het is nuttiger om
dat zo snel mogelijk te melden aan de
admins, dan er kritiek over te gaan spuien
(Costers 2010). Al kan een frequent
gemaakte fout natuurlijk wel een goede
aanleiding zijn om tot een nuttig determi-
natieartikeltje te komen, zo gebruikten we

enkele klassieke valkuilen als Matkop
Poecile montanus/Glanskop P. palustris en
Buizerd Buteo buteo/Ruigpootbuizerd B.
lagopus in de VogelQuiz op de Belgische
Vogeldag 2010.

Grondigere analyse
De relatieve betrouwbaarheid van de gege-
vens door controle van admins en andere
gebruikers, heeft ertoe geleid dat we al vrij
goed kunnen terugvallen op Waarnemin -
gen.be als informatiebron voor verspreiding
en trends.
Herremans (2010a) toont later in deze
rubriek aan hoe ‘losse waarnemingen’ in
sommige gevallen snel een inzicht kunnen
opleveren in trends , of veranderingen na
plotse gebeurtenissen, als aanvulling op
projectmatige tellingen, of soms zelfs wan-
neer projectgegevens tekort schieten.

In september 2010, amper twee jaar na de
lancering van Waarnemingen.be, komen de
twee miljoen vogelwaarnemingen reeds in
zicht. De volgehouden inspanningen van
vrijwilligers die hun gegevens systematisch
invoeren, vormen nu al een solide basis voor
conclusies over verspreiding en soms over
trends. Met meer gegevens zal dit steeds
beter gaan. We mogen nog belangrijke nieu-
we ontwikkelingen verwachten, zoals het
turven van dagstreeplijsten wat zal toelaten
om waarnemingskansen en meldingskansen
te becijferen en de precisie van analyses
zeker ten goede zal komen.  

Gerald Driessens
(gerald.driessens@natuurpunt.be)

Figuur 10. De geplotte, rode waarnemingen van Zomertortel Streptopelia turtur in de Kleine
Netevallei in 2010, geven clusters weer en laten toe om het aantal territoria te tellen.
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