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Monitoren via waarnemingen.be

MARC HERREMANS

Inleiding
Na een lange reeks (super)zachte winters
sinds 1997 vormden de afgelopen twee
winters (2008-2009 en 2009-2010) een
flinke trendbreuk, met perioden van zeer
strenge vorst en een volledige, dikke ijs- en
sneeuwbedekking. In het geheel genomen
en in vergelijking met “vroeger” waren de
twee afgelopen winters echter “normaal” en
niet spectaculair streng, maar er was wel
regionale variatie, waarbij het binnenland
het duidelijk harder te verduren kreeg
(http://www.knmi.nl/kd/lijsten/hellmann.ht
ml). 

Een vraag die dan onmiddellijk rijst is wat
hiervan het effect was op onze klassieke
wintergevoelige soorten ? En hebben we
daar wel cijfers over ? 
Dat zou toch moeten kunnen tegenwoor-
dig, want we hebben hier in de Lage Landen
misschien wel de hoogste waarnemers-
dichtheid in de wereld en heel wat specifie-
ke telschema’s.
Om de impact van de winter 2008-2009 op
Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea na
te gaan, ploos ik in Vlaanderen 6 beschikba-
re dataschema’s na (Algemene Broedvogels
Vlaanderen (ABV), Bijzondere Broedvogels
Vlaanderen (BBV), Punt-transect tellingen
in de winter (PTT), trektellen, ringwerk,
http://waarnemingen.be) op zoek naar
bruikbare informatie (Herremans 2010 in
druk). In de eerste drie schema’s leverde dat
niet veel bruikbare informatie op omdat de
soort niet talrijk genoeg is. Als partieel
migrant bleek na de strengere winter een
groter deel van de populatie (waaronder
meer adulten) op trek te gaan in het vol-
gende najaar, zodat aantallen in trektellen
en ringwerk ook geen houvast boden. Het
aantal gemelde Grote Gele Kwikstaarten
t.o.v. alle meldingen van vogels uit waarne-
ming(en).be/nl bleek wél indicatief. In België
was er een acute terugval van de meldings-
frequentie van Grote Gele Kwikstaart met
55% tussen december 2008 en de maand
na de hevige vorst in de eerste helft van
januari 2009; in Nederland viel de mel-
dingsfrequentie toen met 47% terug. Voor
de periode mei tot augustus daalde de mel-
dingsfrequentie van Grote Gele Kwikstaart

in beide landen met ca. 40% in 2009 t.o.v.
2008 (Herremans 2010 in druk).
Dat deed de hoop ontstaan dat nog andere
soorten op deze wijze heel snel, eenvoudig
en zonder veel extra inspanning zouden
kunnen gemonitord worden, zelfs tot op het
niveau van kortstondige speciale gebeurte-
nissen (zware storm bv.). In dit hoofdstuk
nemen we de gegevens onder de loep voor
enkele traditioneel wintergevoelige soorten
en een paar andere soorten waarover sterke
opinies circuleerden over recente trends of
claims van “een goed of een slecht jaar”. 

Methoden
We gebruiken als eerste criterium de “rela-
tieve meldingsfrequentie in het totaal aan-
tal vogelmeldingen “ (RmAm), nl. het aantal
meldingen van de betrokken soort t.o.v. het
totaal aantal meldingen van alle vogels in
heel Vlaanderen (of Nederland) in een
bepaalde referentieperiode (1 januari-15
juli voor standvogels, 1 mei-15 juli voor
trekkers). Die relatieve meldingsfrequenties
in de verschillende jaren drukken we uit
t.o.v. 2008 als basisjaar (dus 2008=100%).
We doen dit voor zowel het aantal meldin-
gen (waarnemingen) als het aantal gemelde
vogels, maar ook voor dit laatste blijven we
als referentie het totaal aantal meldingen
gebruiken i.p.v. het totaal aantal van alle
gemelde vogels. Dan zou immers het effect
te groot kunnen zijn moest iemand af en toe

wat uit de bocht gaan en bv. losjesweg mel-
den dat hij 300.000 stuks van één of ander
heeft zien voorbijtrekken. 

Omdat de gebruikte inspanningsnoemer
letterlijk levende materie is, bestaat het risi-
co dat die minder stabiel is dan verhoopt.
Zeker in de opstartfase van het project én
over langere termijn kan dit voor het pro-
bleem zorgen van een “verlopende noemer”.
Veel algemene soorten worden immers
maar in beperkte mate gemeld t.o.v. het
aantal waarnemingen. Wat is de invloed
wanneer de meldingsfrequentie van alge-
mene soorten zou toenemen? Is de mel-
dingsfrequentie van algemene soorten ver-
anderd sinds het opstarten van
waarnemingen.be? We bekijken dit aan de
hand van de meldingsfrequenties van een
selectie gewone soorten.

Om dat probleem aan te pakken, hebben we
ook getracht een meer neutrale inspan-
ningsnoemer te definiëren, nl. het aantal
“persoon-waarnemingsdagen” per UTM1-
kilometerhok. Dit is voor elk UTM1 hok in
Vlaanderen het aantal verschillende perso-
nen dat op één dag minstens één vogel-
waarneming heeft gemeldt. Dit getal werd
gesommeerd voor de referentieperiode 1
januari-15 juli voor standvogels en 1 mei-
15 juli voor trekkers. Op basis van deze
tweede noemer die een maat is voor de
geleverde zoekinspanning, werd een tweede
criterium “relatieve meldingsfrequentie
t.o.v. de zoekinspanning” (RmZi) berekend.
Daarmee werden verder op dezelfde manier
als hierboven voor RmAm berekeningen uit-
gevoerd om de jaren te vergelijken.

(A) wintergevoelige soorten

Grote Gele Kwikstaart  Motacilla cinerea

Zowel in Vlaanderen als Nederland was er
gelijklopend een sterke terugval van het
aantal meldingen: zo’n goede 40% minder
meldingen van Grote Gele Kwikstaart in
2009 vergeleken met 2008 (RmAm). In
2010 zakte dat in beide landen nog eens
parallel met iets meer dan 20%. Op twee
jaar tijd blijkt er op deze basis maar 45% van
de Grote Gele Kwikstaarten meer over te

Tabel 1. Gebruikte inspanningsnoemers per jaar
uit http://waarneming(en).be/nl voor de periode
1 januari tot 15 juli: zoekinspanning (Zi)= som
van aantal verschillende waarnemers dat per
UTM1 km-hok per dag minstens één waarne-
ming meldde; Am= totaal aantal vogelmeldin-

gen.
Table 1. Effort coefficients per year from

http://waarneming(en).be/nl for the period 1
January till 15 July: search effort (Zi) = sum of
the number of different observers which per

UTM1 Km square per day reported at least one
observation; Am = total number of bird reports.

Vlaanderen Nederland

Zi Am Zi

2008 19.346 55.332 741.847

2009 93.070 313.914 1.002.585

2010 121.903 454.627 1.265.511
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Figuren 1-9.
Relatieve meldingsfrequenties in http://waarneming(en).be/nl, uitgedrukt t.o.v. 2008 : links Vlaanderen t.o.v. zoekinspanning
(RmZi), midden Vlaanderen t.o.v. totaal aantal meldingen (RmAm), rechts Nederland t.o.v. totaal aantal meldingen (RmAm).

zijn. Relatief tot de zoekinspanning (RmZi) is
de daling een stuk minder sterk, maar toch
nog zo’n 25% in het eerste en 10% in het
tweede jaar. In de discussie gaan we verder
in op deze verschillen.

Figuur 1. Grote Gele Kwikstaart  Motacilla cinerea (1 mei tot 15 juli). 

Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea. (Foto: Raymond de Smet)

Figuur 2. IJsvogel  Alcedo atthis (1 mei tot 15 juli). 

Figuur 3. Cetti’s Zanger  Cettia cetti (1 januari tot 15 juli). 

IJsvogel  Alcedo atthis
In 2009 waren er 60% minder meldingen
van IJsvogels in Vlaanderen en in 2010 nog
eens 20% minder (RmAm). Na twee stren-
ge winters werden er in 2010 nog maar 35%

gemeld t.o.v. 2008. De cijfers voor
Nederland zijn zeer gelijkaardig: de terugval
met 60% komt overigens overeen met wat
het CBS becijferde (De Vos 2010). Op basis
van de zoekinspanning (RmZi) is de afname
voor Vlaanderen minder groot, nl. gehal-
veerd in het eerste jaar en nog eens –10%
in het tweede.

Cetti’s Zanger  Cettia cetti
Het aantal meldingen van Cetti’s Zanger
viel in Vlaanderen met iets meer dan 40%
terug in 2009 en daalde nog eens met een
goede 10% in 2010 (RmAm). Na twee flin-
ke winters is de helft verloren gegaan. Maar
je kan dit ook positief bekijken: er is nog de
helft over, en dat is een groot verschil tegen
het midden van de jaren 1980. Toen ver-
dween de soort immers wél volledig voor
een tiental jaar uit Vlaanderen na een paar
strenge winters (Devos 2004). De situatie in
Nederland is merkwaardig genoeg totaal
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Zwarte Specht Dryocopus martius. 0 22 aug 2010.
Molsbroek, Lokeren (O) (Foto: Joris Everaert)

omgekeerd: daar verdubbelde het aantal
meldingen zelfs op die twee jaar, ondanks de
strenge winters. Alsof een aantal Cetti’s
Zangers hun voorposten verlaten hebben in
het binnenland en hun toevlucht gezocht
hebben in het laagste en warmste hoekje zo
dicht mogelijk bij de zee; blijkbaar allemaal
drummen in de Biesbosch (Boele et al.
2010). Relatief tot de zoekinspanning is de
daling in Vlaanderen wat minder groot, zo’n
35% (RmZi).

Graszanger  Cisticola juncidis
Het aantal meldingen van Graszangers
kreeg in Vlaanderen een gigantische dreun:
een klap van 60-70% na de eerste winter en
nog eens een klap van 85% er bovenop tij-
dens de tweede winter. In Vlaanderen bleef
na deze twee winters amper nog 5% van het
aantal Graszangermeldingen over. In
Nederland ging de kleine helft verloren de
eerste winter, en nog eens 75% de tweede
winter. Daar bleven na de twee winters nog
een 15% van de meldingen over.

Figuur 4. Graszanger  Cisticola juncidis (1 januari tot 15 juli). 

Figuur 5. Groene Specht  Picus viridis (1 januari tot 15 juli).

Figuur 6. Zwarte Specht  Dryocopus martius (1 januari tot 15 juli).

Groene Specht  Picus viridis
Tegengesteld aan de verwachtingen voor
een winter- en vooral sneeuwgevoelige
soort waren er in Vlaanderen zo’n 30%
meer meldingen van Groene Specht in
2009, maar het ging wel over wat minder
vogels per melding (RmAm). Ten opzichte
van de zoekinspanning (RmZi) nam het aan-
tal meldingen zelfs met 60% toe in
Vlaanderen. In Nederland zien we wel het
verwachte patroon van een terugval na de
strenge winters, al is de 10% afname per
jaar nog geen groot drama. In Vlaanderen is
er op basis van RmAm een gelijkaardige
afname tussen 2009 en 2010. De schijnba-
re toename in Vlaanderen van 2008 naar
2009 zal dus wel te maken hebben met een
toenemende frequentie waarmee gewone
huis-, tuin- en keukensoorten gemeld wer-
den na het opstartjaar (zie verder). Dit zegt
dus vooral iets over veranderingen in het
gedrag van de waarnemers. 

Zwarte Specht  Dryocopus martius
De Zwarte Specht staat niet echt te boek als
een erg wintergevoelige soort en we voeg-
den ze enkel toe om te vergelijken met
Groene Specht. Zwarte Specht is veel min-
der vaak in tuinen te zien dan Groene
Specht en het aantal meldingen nam in
Vlaanderen inderdaad niet op gelijkaardige
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wijze toe. Integendeel, de meldingen vielen
terug met 10-15% per jaar (RmAm). In
Nederland liep het aantal meldingen terug
met 10% en 5%. T.o.v. de zoekinspanning
(RmZi) veranderde het aantal meldingen
niet zo veel: iets toegenomen in 2009 en
een kleine 10% minder in 2010.

Winterkoning  Troglodytes troglodytes
In Vlaanderen kwamen er in 2009 én 2010
een veelvoud aan waarnemingen binnen
van Winterkoningen in vergelijking met
2008. Het aantal meldingen nam relatief
meer toe dan het aantal gemelde vogels. 
Winterkoning is een soort waarvan maar
een fractie van het aantal waargenomen
vogels ook ingevoerd wordt in waarnemin-
gen.be en allicht is dit een goed voorbeeld
van een soort waar de meldingsfrequentie
zelf totaal is veranderd na de strenge winter.
Terwijl veel mensen in 2008 helemaal nooit
een Winterkoninkje invoerden, zijn er allicht
net zoals voor andere algemene soorten (zie
verder) meer mensen die de soort in 2009
en 2010 zijn gaan invoeren. Komt nog bij
dat sommigen na de strenge winter het
“tiens, kijk toch nog een Winterkoninkje”-
gevoel omgezet hebben in het wél melden
van de waarnemingen, waardoor de soort

schijnbaar nog sterker is gaan toenemen,
zelfs op relatieve basis. 
Winterkoning is dus een goed voorbeeld van
een soort waarbij deze benadering van
monitoring niet zomaar werkt, omdat het
aantal meldingen maar een fractie is van het
aantal waarnemingen en er bijgevolg niet

Nederland loopt het onlinesysteem al een
tiental jaren en daar was er kennelijk minder
variatie in de proportie gemelde
Winterkoningen. De meldingsfrequenties
namen af met zo’n 15% per jaar, beduidend,
maar toch niet echt dramatisch.
De cijfers van het Belgisch Ringwerk zijn
beschikbaar tot 2009. Na de strenge winter
1996-1997 nam het aantal geringde
Winterkoningen over de volgende vier zach-
te jaren met de helft toe om een piek te
bereiken in 2001 (Figuur 10). De iets stren-
gere winter 2002-2003 gaf een deukje in de
curve. Na 2004 gaan de aantallen nogal
sterk variëren en staan de blijkbaar niet
meer in relatie tot de winter: 2006 en 2008
vormen in dit verband een onverklaarbare
dip. Er is geen  terugval in 2009. Het zou
natuurlijk kunnen dat bij deze partiële trek-
ker net als bij Grote Gele Kwikstaart in 2009

Winterkoning Troglodytes troglodytes. 5 januari 2010. Walem (A) (Foto: Leo Janssen)

Figuur 7. Winterkoning  Troglodytes troglodytes (1 mei tot 15 juli).

Figuur 10. Aantal Winterkoninkjes geringd in België 1997-2009 (Bron: gegevensdatabank van het
Belgisch Ringwerk, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen).

alleen variatie zit op de waarnemingen,
maar nog veel meer op het melden van die
waarnemingen. Vooral in de opstartfase is
die instabiliteit in Vlaanderen opvallend.
Tussen 2009 en 2010 is er wel een flinke
terugval met een kleine 20%, beter verge-
lijkbaar met de afname in Nederland. In
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Tabel 2.  Wintergetallen van
Hellmann in De Bilt (bron:

http://www.knmi.nl/kd/lijsten/
hellmann.html)

wat meer vogels zijn gaan bewegen, waardoor
een afname in de ringcijfers kan gecompenseerd
worden (als er meer vogels zich verplaatsen
worden er nl. meer geringd). In elk geval wijzen
de cijfers niet op een dramatische terugval.

(B) lange-afstand trekkers
Zomertortel  Streptopelia turtur
Zomertortel is een soort waarbij al decennia de
stop uit het bad lijkt. De cijfers bevestigen dat de
ramptrend zich voortzet: de afgelopen twee jaar
ging er telkens nog eens een kwart van het aan-
tal meldingen af in Vlaanderen (RmAm). In
Nederland nam het aantal meldingen amper af,
maar het aantal gemelde vogels is meer dan
gehalveerd op twee jaar tijd. Zoals bij andere
soorten is de afname kleiner t.o.v. de zoekin-
spanning (RmZi).

Fluiter  Phylloscopus sibilatrix
Fluiters hebben een hoogst onregelmatig vesti-
gingspatroon, nu eens hier dan weer daar en dat
over een groot deel van Europa (Herremans
2004, 2009). Dat levert grote variaties in aan-

tallen op. In 2010 werd op basis van eerste indruk-
ken her en der aangegeven dat er heel veel Fluiters
waren. In Vlaanderen waren er inderdaad bijna de
helft meer meldingen in 2010 dan in 2009, maar
toch minder dan de helft van 2008 (RmAm). 2010
was dus een beter, maar zeker geen superjaar voor
Fluiter in Vlaanderen. In Nederland daarentegen
lijkt 2010 wel een topjaar te zijn geweest voor de
soort. Relatief t.o.v. de zoekinspanning (RmZi)
kwam 2010 er ook in Vlaanderen nog iets beter uit.

(C) gewone soorten
We hebben de relatieve meldingsfrequentie nage-
keken voor volgende vijf gewone soorten: Houtduif
Columba palumbus, Merel Turdus merula,
Koolmees Parus major, Roodborst Erithacus rube-
cula en Vink Fringilla coelebs. Telkens was er in
Vlaanderen een forse relatieve toename van het
aantal meldingen van 2008 naar 2009, en in veel
mindere mate ook nog van 2009 naar 2010. De
meldingen van Vink namen nog het minste toe
(+75%) van het eerste naar het tweede jaar, maar
van de andere soorten werden er in 2009 relatief op
het totaal aantal meldingen (RmAm) 2.4 tot 2.8x

Figuur 8. Zomertortel  Streptopelia turtur (1 mei tot 15 juli).

Figuur 9. Fluiter  Phylloscopus sibilatrix (1 mei tot 15 juli).

Figuur 11. Banaliteitsindex: relatieve meldingsfrequenties van de som van Houtduif, Merel, Koolmees, Roodborst en Vink tussen 1 januari en 15 juli in
http://waarnemingen.be, uitgedrukt t.o.v. 2008: links Vlaanderen t.o.v. aantal waarnemingen RmAm, midden Vlaanderen t.o.v. zoekinspanning RmZi,

rechts Nederland t.o.v. aantal waarnemingen RmAm.
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zoveel gemeld als in 2008. Vanaf 2009 zijn
er dus inderdaad fors meer waarnemers die
veel frequenter banale soorten zijn gaan
invoeren. Van Houtduif en Merel werden er
in 2010 nog eens respectievelijk een kwart
en 15% meer gemeld; bij de andere soorten
kwam er nog <10% bij. We hebben deze vijf
soorten gebundeld in een “banaliteitsindex”
(Figuur 11). Deze index geeft goed weer in
welke mate waarnemers meer en meer
gewone soorten zijn gaan melden de afge-
lopen drie jaren en het is interessant om de
evolutie van die index ook in de toekomst
op te volgen. Ten opzichte van de zoekin-
spanning (RmZi) is het aantal meldingen
van gewone soorten bijna verdrievoudigd
tussen 2008 en 2009 en nog eens met een
kwart toegenomen in 2010. In Nederland is
het aantal meldingen van gewone soorten
ondertussen veel stabieler geworden, met
amper nog 5% toename per jaar. 
Het markante verschil tussen de grote toe-
name van het aantal waarnemingen en de
veel meer bescheiden toename van het
aantal gemelde vogels is ook interessant;
het wijst erop dat in het beginjaar eerder
meer uitzonderlijke concentraties van
gewone soorten gemeld werden (bv. grote
groepen Houtduiven of Vinken), terwijl
recenter meer en meer waarnemers ook de
dagelijkse enkelingen van deze soorten zijn
gaan melden. Ook in Nederland speelt dit
effect nog door: blijkbaar worder er ook daar
relatief meer gewone aantallen en minder
alleen maar uitzonderlijke aantallen
gemeld. 

Discussie
Bij soorten waarvan de grote meerderheid
van alle waarnemingen ook ingevoerd wordt
op waarnemingen.be en waar er dus weinig
variatie (mogelijk) is op de verhouding van
gemelde tot niet gemelde waarnemingen,
zijn de cijfers uit waarneming(en).be/nl
bruikbaar om snel de veranderingen van
populaties in grote lijnen op te volgen. Dit
zowel voor trends over de jaren heen, maar
ook voor korte gebeurtenissen zoals bv. de
impact van een strenge vorstperiode, of de
omvang van een paar dagen sneeuwtrek
(Herremans 2010a). Het kan zelfs nog kor-
ter, zoals het effect van een half uurtje
nieuwjaarsvuurwerk. Voor het nagaan van
de impact van dit soort plotse gebeurtenis-
sen hadden we vooralsnog geen enkel sche-
ma. Voor soorten die amper in groep voor-
komen is er nauwelijks verschil tussen de
resultaten gebaseerd op het aantal waarne-
mingen of op het aantal waargenomen
vogels en is het aantal waarnemingen bijge-
volg het meest stabiele en aanbevolen cri-
terium (niet gevoelig aan meldingen van
losjesweg ingeschatte aantallen).

Soorten waarvan maar een klein aandeel
van de waarnemingen gemeld wordt, kun-
nen doorgaans niet rechtstreeks en eenvou-
dig op deze wijze gevolgd worden. Kleine
variaties in de fractie van de waarnemingen
die effectief gemeld wordt, blijken groter te
zijn dan de populatieschommelingen die we
proberen in kaart te brengen. Wanneer we
deze veranderingen in het meldingsgedrag
echter wel betrouwbaar kunnen modelle-
ren, dan kunnen we deze soorten alsnog
gaan monitoren op basis van waarnemin-
gen.be. Dat is complexere materie die bui-
ten het doel van deze bijdrage valt, maar die
in de nabije toekomst allicht mogelijk
wordt, bv. wanneer we begin volgend jaar
voluit van start gaan met dagstreeplijsten
die moeten toelaten om zowel de waarne-
mingskans als meldingskans te berekenen. 
Rechtstreeks populaties opvolgen via een-
voudige verhoudingen uit
waarneming(en).be/nl zal dus enkel wegge-
legd zijn voor vrij schaarse soorten die voor
de meerderheid van de waarnemers “vol-
doende interessant” zijn om telkens in te
voeren in de dataset. Anderzijds, naargelang
meer waarnemers ook meer waarnemingen
van gewone soorten melden, groeit het
potentieel om dit soort directe en eenvou-
dige analyses voor meer soorten te gebrui-
ken.
En toch wringt ook daar een schoentje ! In
de “relatieve meldingsfrequentie” speelt
ook de noemer een essentiële rol. Wanneer
meer waarnemers meer waarnemingen van
gewone soorten invoeren, dan is er sowieso
ook een “verdunningseffect” op de waarne-
mingen van zeldzamere soorten, die dan
relatief lijken af te nemen.
Waarnemingen.be is nog volop in groei: in
het startjaar 2008 werd de site vooral
gebruikt door meer fervente natuurwaarne-
mers, die allicht vooral de meer speciale
waarnemingen invoerden. Nu komen er
blijkbaar meer en meer “gelegenheidswaar-
nemers” bij die vooral relatief gewone soor-
ten invoeren. Ondertussen zijn ook veel
waarnemers van het eerste uur dit meer
gaan doen. De inspanningsnoemer zelf is
dus ondertussen gewijzigd, waardoor een
afname van schaarsere soorten in verhou-
ding tot het totaal aantal waarnemingen
wat overtrokken lijkt. Dat blijkt ook uit het
feit dat de afnames voor schaarsere soorten
uitgedrukt t.o.v. de zoekinspanning (RmZi)
steeds minder groot zijn dan uitgedrukt
t.o.v. het totaal aantal waarnemingen
(RmAm).
Gebruik van het totaal aantal waarnemin-
gen als inspanningsnoemer (RmAm) heeft
dus het risico op een overschatting van een
populatiedaling van schaarsere soorten. De
zoekinspanning in waarnemingsdagen per

km-hok (RmZi) heeft dan weer het nadeel
dat bij een toename van het aantal meldin-
gen per waarnemingsdag de noemer te klein
blijft relatief tot de grotere toename van de
teller. Dat leidt dan weer tot een onder-
schatting van een populatiedaling. De
werkelijkheid zal ergens tussenin liggen.
Waar precies weten we nog niet en het
wordt in de toekomst nog wat zoeken en
ijken met gekende populatieafnames uit
meer strikte telschema’s als referentie om
uit te spitten wat het nauwkeurigste werkt
voor de meeste soorten en groepen.
Voorlopig kunnen we stellen dat het gemid-
delde tussen enerzijds relatieve meldings-
frequenties met het totaal aantal waarne-
mingen als inspanningsnoemer (RmAm) en
anderzijds relatieve meldingsfrequenties
met bezoekdagen op de fijnst haalbare
schaal (voorlopig UTM1) (RmZi) de beste
kans heeft om het dichtst bij de waarheid
zitten.
Vooral voor soorten waar er nogal rek zit op
wat er gemeld wordt t.o.v. van wat waarge-
nomen wordt, moeten we in de toekomst
dus ook meer onderzoek voeren naar het
meldingsgedrag van waarnemers. In
Nederland, waar de proportie gemelde
banale soorten ondertussen veel stabieler is
(Figuur 11), heeft men deze problemen
minder. Dat zorgt er voor dat de trends zoals
weergegeven in de Figuren 1-9 wellicht
betrouwbaarder zijn. 
Eén belangrijk aspect wordt hier in beide
inspanningsnoemers nog buiten beschou-
wing gelaten, nl. “de nullen”. Over wie nu op
vogeluitstap gaat en niets belangrijks ziet, of
in elk geval niets belangrijk genoeg vindt om
het te melden, ontbreekt alsnog elk spoor.
Hoe groot deze inspanning is, of ze veran-
dert in de tijd en hoe, is momenteel heel
moeilijk te achterhalen. Ook voor dit aspect
zullen we in de toekomst specifiek onder-
zoek moeten voeren naar het invoergedrag
van de waarnemers.
Daarmee zijn echter nog niet alle risico’s
genoemd, laat staan weggewerkt. We heb-
ben bv. geen rekening gehouden met meer-
voudige invoer van manifest dezelfde vogel
of met pseudoreplicatie (wellicht dezelfde
vogels die regelmatig ingevoerd worden
maar daarom helemaal niet representatief
zijn voor het voorkomen van de soort in de
omgeving). Er is evenmin nagekeken of de
waarnemingen voldoende evenwichtig
gespreid zijn over het land en dus een ver-
schillende trend in één hoek van het land
niet overdreven is gaan doorwegen, … enz.
Dat impliceert dat de resultaten ruw zijn en
ook als dusdanig moeten bekeken worden.
Ging de Grote Gele Kwikstaart nu met 25 of
40% achteruit ?  Om dat zeker te weten zal
iemand met andere en betere cijfers moe-
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ten komen. Maar of die in Vlaanderen
beschikbaar zijn, dat wordt afwachten. Maar
dat de soort effectief een forse klap gekre-
gen heeft in de eerste winter en in de twee-
de, wat strengere winter toch beter stand
hield kunnen we vrij gerust in zijn.
Om na deze methodologische discussie op
de inhoudelijke terug te komen vallen er wat
de impact van de winter betreft ondanks de
onzekerheden op de cijfers toch enkele din-
gen op. De tweede en wat strengere winter
heeft merkwaardig genoeg blijkbaar minder
impact gehad dan de eerste. Dat kan het
gevolg zijn van snelle aanpassingen (al dan
niet door selectie), zoals bv. het groter per-
centage vogels dat is gaan trekken bij de
Grote Gele Kwikstaart. In het algemeen lijkt
de impact van deze twee winters die een
trendbreuk vormden op de lange reeks zeer
zachte winters niet zo bijzonder catastrofaal
te zijn, behalve dan voor Graszanger: Cetti’s
Zanger heeft bv. verbazend goed stand
gehouden en de impact op Winterkoning en
Groene Specht lijkt ook beperkt. Het valt
zelfs nog af te wachten of dit voor deze laat-
ste soort een beduidende knik gaat beteke-
nen in de sterke toename die ze al jaren
kende (Herremans 2010b).
De resultaten voor Nederland hierboven
becijferd komen goed overeen met de voor-

lopige indrukken die SOVON onlangs publi-
ceerde (Boele et al. 2010), nl. dat de tweede
winter niet echt veel bijkomende impact
had op IJsvogel, dat Winterkoning een tik
kreeg, maar niet dramatisch en het spette-
rende succes van Cetti’s Zanger en Fluiter.
De gevreesde catastrofale dubbele terugval
van IJsvogel (De Vos 2010) bleef dus kenne-
lijk uit; en gelukkig maar. De dubbele klap
manifesteert zich wel bij Graszanger. 
De SOVON-CBS cijfers zijn alsnog “voorlo-
pig”, o.a. omdat het inleveren en verwerken
van telformulieren altijd wel vele maanden
achterstand oploopt (De Vos 2010). Ook
voor de ringgegevens kan de achteruitgang
van 2009 naar 2010 nog niet becijferd wor-
den omdat de bilans maar in de loop van
2011 kunnen opgemaakt worden. De online
data van http://waarneming(en).be/nl bie-
den dus een uniek instrument om zeer snel
grote veranderingen te kunnen detecte-
ren/illustreren, zowel in verband met trends
over langere termijn als een impactbeoor-
deling na speciale kortstondige gebeurte-
nissen. Mits voldoende waarnemingen
moet dat zelfs op lokale schaal kunnen.
Voorlopig is dit enkel mogelijk voor een
selectie aan soorten; mits behoorlijk sleute-
len en becijferen van waarnemers- en mel-
dingsgedrag moet dit voor veel meer soor-

ten kunnen.
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marc.herremans@natuurpunt.be

Referenties 
Boele A., Hustings F., van Bruggen J. & A. van Dijk. 2010. Broedvogels in 2010: gevolgen van een koude winter ? SOVON Nieuws 23: 12. 

Devos K. 2004. Cetti’s zanger. pp. 338-339 In: Vermeersch G., Anselin A., Devos K., Herremans M., Stevens J., Gabriëls J. & B. Van Der Krieken. Atlas van de Vlaamse broedvogels
2000-2002. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 23, Brussel.

De Vos, R. 2010. De ijsvogel moet uit een diep dal omhoog. Vogels (Vogelbescherming Nederland) 03/2010: 9-11.

Herremans M. 2004. Fluiter. pp. 364-365 In: Vermeersch G., Anselin A., Devos K., Herremans M., Stevens J., Gabriëls J. & B. Van Der Krieken. Atlas van de Vlaamse broedvogels
2000-2002. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 23, Brussel.

Herremans M. 2009. Fluiter bang van muizen. Natuur.focus 8: 152.

Herremans M. 2010a. Sneeuwtrek: hoe ging dat ook alweer ? pp. 66-68 In: Herremans M., Berwaerts K., Driessens G., Guelinckx R., Hens M., Jacobs I., Jacobs M., Jooris R., Lewylle

I., Leysen K., Nijs G., Steeman R., Van de Meutter F., Van Dorsselaer P., Vanreusel W., Veraghtert W., Verbelen D., Verbeylen G., Verdonckt F., Vermeersch G. 2010. Jaarverslag 2008-
2009. Markante resultaten van Natuurpunt Studie. Rapport Natuur.studie 2010/1, Natuurpunt Studie, Mechelen.

Herremans M. 2010b. 20 jaar PTT: grootste winnaars en verliezers. pp. 108-117 In: Herremans M., Berwaerts K., Driessens G., Guelinckx R., Hens M., Jacobs I., Jacobs M., Jooris R.,

Lewylle I., Leysen K., Nijs G., Steeman R., Van de Meutter F., Van Dorsselaer P., Vanreusel W., Veraghtert W., Verbelen D., Verbeylen G., Verdonckt F., Vermeersch G. 2010. Jaarverslag
2008-2009. Markante resultaten van Natuurpunt Studie. Rapport Natuur.studie 2010/1, Natuurpunt Studie, Mechelen.

Herremans M. 2010 in druk. Can current data scheme’s in Flanders assess winter impact on Grey wagtail Motacilla cinerea numbers ? Bird Numbers (EBCC). 

Vermeersch G. 2004. Grauwe vliegenvanger. pp. 374-375 In: Vermeersch G., Anselin A., Devos K., Herremans M., Stevens J., Gabriëls J. & B. Van Der Krieken. Atlas van de Vlaamse
broedvogels 2000-2002. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 23, Brussel.

Samenvatting – Abstract - Résumé

Er wordt nagekeken of er via de data van http://waarnemingen.be in
grote lijnen veranderingen te becijferen vallen, zoals bv. het effect van
de afgelopen twee winters op wintergevoelige soorten, of de claim
van een jaar met veel Fluiters in 2010.
De waarnemingen werden uitgedrukt tov. twee inspanningsnoemers,
nl. tov. het totaal aantal vogelwaarnemingen en tov. een zoekinspan-
ning, nl. de som voor alle UTM 1 hokken van het aantal verschillende
personen dat op één dag minstens één vogelwaarneming heeft
gemeld. De verschillen tussen beide en de risico’s en voor- en nadelen
worden besproken.
Ondanks diverse onzekerheden in het cijfermateriaal werden voor
soorten waarvan de meeste waarnemingen worden doorgegeven, zin-

nige cijfers bekomen. Die geven een catastrofale terugval aan voor
Graszanger na elk van beide winters en één zware klap voor Cetti’s
zanger, IJsvogel en Grote Gele Kwikstaart. De tweede, nochtans iets
strengere winter had minder impact dan de eerste, behalve bij
Graszanger. Fluiter had inderdaad een goed jaar, blijkbaar nog meer zo
in Nederland. Terwijl Cetti’s zanger halveerde in Vlaanderen, verdub-
belde het aantal meldingen in Nederland.
In Vlaanderen nam het aantal waarnemingen van gewone soorten
ingevoerd in het systeem fors toe in 2009 en 2010, wat zorgt voor een
“verdunningseffect” van zeldzamere soorten en voor onzinnig sterke
schijnbare toenames van algemenere soorten (vb. Winterkoning,
Groene Specht). Hier moeten we in de toekomst op zoek naar waar-
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VOGELFESTIVAL DAMME: 18 en 19 december 2010
Zaterdag 18 december
Inschrijvingen in Huyse de Grote Sterre: vanaf 12.30 u.
Excursies met start op de Markt van Damme: toeristentrein naar ganzen: vertrek om 13.00 u, 14.15 u en 15.30 u.; lange ganzenwan-
deling 10 km met gids: start om 13.30 u.; fietstocht met gids door de polders: vertrek om 14.00 u.; korte ganzenwandeling met gids:
start om 14.30 u.

Zondag 19 december
Inschrijvingen in Huyse de Grote Sterre: vanaf 09.30 u.
Excursies met start op de Markt van Damme: met toeristentrein naar ganzen: vertrek om 10.00 u, 11.15 u, 13.00 u, 14.15 u en 15.30
u.; lange ganzenwandeling 10 km met gids: start om 10.15 u en 13.30 u.; korte ganzenwandeling met gids: vertrek om 10.30 u, 13.15
u en 14.30 u.; fietstocht met gids door de polders: start om 14.00 u.

Doorlopende activiteiten op zaterdag vanaf 13.00 u en zondag vanaf 10.00 u:
- ganzeninfostands en vluchtverkeerscentrum in veranda Huyse de Grote Sterre
- klim op toren van O.-L.-V.-kerk van waarop indrukwekkend vergezicht met verrekijkers en telescopen
- optiekbeurs aan ‘de Kleine Rietgans’, Dammesteenweg
- poëtisch ganzenparcours door centrum van Damme
- presentaties over ganzen in auditorium Huyse de Grote Sterre

Betalingsmodaliteiten
Voor deelname aan de trip met de toeristentrein, de torenklim en de geleide wandelingen en fietstochten is een kostprijs voorzien. Je
kan betalen per activiteit of een combiticket nemen. Voor de toeristentrein betalen leden van Natuurpunt (op vertoon van hun lid-
kaart) 2 € per persoon, niet-leden: 3 €. Voor de torenklim of een geleide wandeling of fietstocht betalen leden van Natuurpunt 1 €
per persoon, niet-leden: 2 €.  Kinderen onder de 12 jaar kunnen aan alle activiteiten gratis deelnemen maar moeten vooraf inschrij-
ven voor de trip met de toeristentrein. Een combiticket kost leden van Natuurpunt 3 € per persoon, niet-leden: 5 €.

En verder …
Meebrengen: stevig schoeisel of laarzen, verrekijker en eventueel fiets.
Info: NP Damme rudy.deplae@skynet.be of (na 17 u) 050/37.50.73 of 0476/88.71.33 en op www.natuurpuntdamme.be.

Het vogelfestival is een samenwerking van Natuurpunt Damme, Natuurpunt Brugs Ommeland, Toerisme Damme en Sights of
Nature.

nemingskans en meldingsfrequentie om de knoop te ontwarren. Dat
wordt binnenkort mogelijk via dagstreeplijsten.

Monitoring using waarnemingen.be
The data of http://waarnemingen.be are investigated to see if they
document major changes in bird numbers, such as the effect of the
two recent relatively more severe winters on winter sensitive species,
or the claim of a bumper year for Wood Warblers in 2010.
Records were expressed relative to two search-effort denominators:
i.e. the total number of bird records received on the one hand and the
sum for each UTM1-square for each day of the number of different
observers reporting at least one bird record on the other hand.
Differences between both, risks, advantages and disadvantages are
discussed. Despite several uncertainties in the data, sensible results
were obtained for species for which most records are reported. They
showed a catastrophic decline of Zitting Cisticola after each of both
winters, and one major drawback for Kingfisher and Grey Wagtail.
The most recent winter, despite being stronger, had less impact than
the previous, except for the Zitting Cisticola. Wood Warbler had
indeed a good year, apparently more so in the Netherlands. While
Cetti’s Warbler records dropped by half in Flanders, they doubled in
the Netherlands.
The number of records of common species reported to the system
increased sharply in Flanders in 2009 and 2010. This results in a “dilu-
tion” effect of rarer species, and produces nonsensical apparent sharp
increases of common species (like Wren, Green Woodpecker). To
make the data useful for these species, we will need to find out more
about the probability that these species are recorded and reported.
This will be possible in the near future by the introduction of daily
checklists. 

Le suivi par waarnemingen.be
Nous vérifions si, grâce aux données recueillies sur http://waarne-
mingen.be, des changements quantifiables, tels que par exemple
l’impact des deux derniers hivers sur les espèces sensibles ou la celui
d’une année avec beaucoup de Pouillots siffleurs en 2010 sont glo-
balement décelables. Les observations ont été rendues par rapport au
nombre total d’observations et par rapport à l’effort de recherche, à
savoir la somme de tous les carrés UTM où un certain nombre de per-
sonnes ont signalé au moins une observation par jour. Les différences,
les risques, les avantages et les inconvénients sont discutés.
Malgré les diverses incertitudes dans les chiffres, nous avons obtenu
pour la plupart des espèces pour lesquelles on a transmis des obser-
vations, des résultats significatifs. Ceux-ci indiquent une récession
catastrophique pour la Cisticole des joncs après chacun des deux
hivers et un coup dur pour la Bouscarle de Cetti, le Martin-pêcheur
d’Europe et la Bergeronnette des ruisseaux. Le deuxième hiver, plus
sévère, a eu moins d’impact que le premier, sauf pour la Cisticole des
joncs. Le Pouillot siffleur a connu une très bonne année et apparem-
ment encore meilleure aux Pays-Bas. Bien que la Bouscarle de Cetti
ait diminué de moitié en Flandre, le nombre d’observations a doublé
aux Pays-Bas. En Flandre, le nombre d’observations d’espèces com-
munes, introduites dans le système, a fortement augmenté en 2009
et en 2010, créant un effet de dilution quant aux espèces rares et de
fortes augmentations d’espèces générales (par exemple le Troglodyte
mignon, le Pic vert). A l’avenir, nous devrons déterminer les probabi-
lités d’observation et la fréquence des observations pour démêler le
noeud. Ce sera bientôt possible grâce aux listes de pointage journa-
lières.


