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1. Natuurpunt Studie  
 
Natuurpunt Studie is een dienst (en vzw) binnen de koepelvereniging Natuurpunt. Informatie en kennis 
verzamelen, verspreiden en (doen) gebruiken om tot een beter natuurbehoud te komen vormen de 
kern van de missie van Natuurpunt Studie. De dienst coördineert en stimuleert vrijwilligers om informatie te 
verzamelen en beschikbaar te stellen over de biodiversiteit in Vlaanderen. 
 
De dienst Studie beschikt over 4% van het totale budget van Natuurpunt. Het personeelsbestand van de 
dienst bleef ongewijzigd op 15 VTE: hiervan werkten 8 VTE voor de verenigingstaken en 7 VTE voor externe 
projecten. Financieel werd het jaar positief afgesloten. Je kan kennismaken met de medewerkers en hun 
functies op de website van Natuurpunt.  
 

2. Verenigingsdoelen 

Natuurdata verzamelen met vrijwilligers  

Natuurstudietools aanbieden  
 
De populariteit van www.waarnemingen.be als portaal voor het melden en delen van toevallige 
natuurwaarnemingen in Vlaanderen bleef stijgen, maar de groei blijkt wel te vertragen (Figuur 1). De kaap 
van 10 miljoen waarnemingen werd begin december overschreden. 
 
De vooropgestelde prestatienormen werden gehaald (Tabel 1). Het aantal waarnemingen, deelnemende 
waarnemers, gemelde soorten, opgeladen foto’s, raadplegingen en unieke bezoekers waren allemaal boven 
de gestelde normen.  De proportie mobiel ingevoerde gegevens steeg met meer dan de helft tot 15,5% van 
het totaal aantal ingevoerde waarnemingen. Een forse toename, maar mobiel invoeren blijft nog de helft 
achter op Nederland. Streeplijstjes, waarop alle waargenomen soorten aangestreept worden, leveren de 
meest bruikbare informatie op omdat zo ook de zoekinspanning en afwezigheid van soorten 
gedocumenteerd worden. Er werden 3.591 streeplijstjes ingevoerd in waarnemingen.be in 2013. Binnen 
projecten werden er echter meer streeplijstjes gerealiseerd: 4.358 in het nachtvlindermeetnet, 3.026 bij 
paddenoverzet, 1.320 bij  punt-transect-tellingen (PTT) van wintervogels en 3.200 bij monitoring van 
algemene broedvogels (ABV).  
 
 

 
 

Figuur 1. Groei van het aantal waarnemers en waarnemingen per maand in www.waarnemingen.be 

http://www.natuurpunt.be/nl/wie-is-wie_588.aspx#Studie�
http://www.natuurbericht.be/?id=11814�
http://www.waarnemingen.be/�
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Figuur 2. Groei van het aantal unieke bezoekers per maand aan www.waarnemingen.be. 
 
 
Tabel 1. Prestatienormen en realisatiegraad voor www.waarnemingen.be in 2013. 

 

Prestatienorm Gerealiseerd % realisatie 

Nieuwe waarnemingen 2013 2.2 miljoen 2.365.742 108 

Actieve gebruikers 2013 5.750 6.766 118 

Nieuwe streeplijsten 2013 5.000 7.949 159 

Gemiddeld unieke bezoekers per dag  5.000 5.042 101 

Totaal aantal waarnemingen eind 2013 10 miljoen 10,1 miljoen 101 

Totaal aantal soorten eind 2013 14.500 15.964 110 

Totaal aantal foto's eind 2013 850.000 1.298.711 153 

Totaal raadplegingen foto's eind 2013 125 miljoen 192 miljoen 154 

 
 
Het blijkt gemakkelijker om in het kader van projecten lijstjes te bekomen, terwijl lijstjes van losse 
waarnemingen minder vlot ingang vinden, ondanks ruime promotie de afgelopen twee jaar (bv. in de 
thematische flitsen, de tijdschriften Natuur.focus, Natuur.oriolus, nieuws op de portaalsite waarnemingen.be, 
op studiedagen, via natuurbericht). We konden streeplijstjes vooralsnog niet in de gewenste mate ingang 
doen vinden bij de waarnemers. Dat is een aandachtpunt voor 2014. 
 
De organisatie van de kwaliteitscontrole werd verder versterkt met meer vrijwillige admins en een betere 
aansturing. Voorlopig blijft het echter niet haalbaar om voor alle groepen alle waarnemingen binnen enkele 
dagen na het melden gevalideerd te krijgen. Zo kwamen er bv. voor de nachtvlinders in het hoogseizoen 
>1000 foto’s per dag binnen. Dan werd onvermijdelijk een achterstand opgelopen bij de validatie die pas in 
het winterseizoen weggewerkt kon worden.  
 

http://www.waarnemingen.be/�
http://www.waarnemingen.be/�
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Wat nieuwe functionaliteiten betreft, staat iOBS voorop, de nieuwe app voor mobiel invoeren via iPhone.  
Er waren ook volgende vernieuwingen aan waarnemingen.be: 

- de mogelijkheid om een tweede soort toe te voegen aan de kaarten-pagina. Daardoor is het nu 
bijvoorbeeld mogelijk om een soort én haar waardplant op 1 kaart te plotten, of een gastheer en zijn 
parasiet, of twee gelijkende soorten, enz.  

- er werd een kaart ontwikkeld met het aantal waargenomen soorten per hok. Dit geeft een idee over 
de soortenrijkdom en de geleverde zoekinspanning. Via die weg kunnen ook soortenlijsten uit 
verschillende types hokken opgevraagd worden. 

- bij de soortkaarten en het soortenoverzicht per gebied kan je nu ook selecteren op jaargetijde. 
- de projectpagina ‘Dieren onder de wielen’ werd helemaal vernieuwd.  
- er werden vier nieuwe regioschermen aangemaakt, 78 werkgroepen hebben nu een regioscherm. Er 

is ook een overzichtskaartje met alle werkingsgebieden van deze werkgroepen. 
- er werden grensoverschrijdende regioschermen ontwikkeld voor oa. de Zwinstreek, Kempenbroek 

en de BIPS regio (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen en région Nord - Pas-de-Calais 
(F)). 

- er gebeurden aanpassingen aan de zoekfunctie, het fenologiescherm, de adminschermen, en tal 
van kleine verbeteringen. 

 
Half oktober 2013 werd het startschot gegeven voor een nieuwe – vier jaren durende – 
inventarisatiecampagne rond verkeersslachtoffers (in opdracht van de Vlaamse Overheid (LNE)). De 
campagne is een vervolg op het project Dieren onder de wielen (2008-2012). Omdat het verkeer en de 
lengte (en dus dichtheid) van ons wegennet nog steeds toenemen is een blijvende opvolging van de 
problematiek noodzakelijk. In dit vervolgproject worden opnieuw losse waarnemingen van 
verkeersslachtoffers verzameld om de knelpunten op de Vlaamse wegen verder in kaart te brengen, maar 
daarenboven worden nu ook trajecten systematisch gemonitord. Op basis van die gegevens zullen 
berekeningen kunnen gemaakt worden van het totale aantal slachtoffers en welke invloed dit heeft op de 
overlevingskansen van onze inheemse fauna. Het project kan opnieuw rekenen op enthousiaste 
medewerking van vrijwilligers: eind februari 2014 waren er 83 trajecten gedefinieerd (909 km). Van 60 
werden reeds tellingen ingevoerd, voor een totale onderzochte lengte van 4.529 km. Meer info op 
www.dierenonderdewielen.be.  
 
 
Wat vangt de kat? Deze actie van de Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep Vlaanderen werd technisch 
ondersteund door Natuurpunt Studie via de aanmaak van een invoerpagina. Er werden 1.267 waarnemingen 
van muizen ingevoerd via de projectwebsite, waaronder zeldzame soorten als Eikelmuis. Het project kreeg 
de nodige belangstelling bij de pers, waaronder TV1. Zie www.natuurbericht.be voor resultaten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3. Wat vangt de 
kat? (foto: Francis Pattyn) 
  

http://waarnemingen.be/soort/maps/679?from=2012-01-01&to=2013-03-18&count_ex=0&grid=5000&kwart=0&st=Sleedoorn+-+Prunus+spinosa&second_specie=7270�
http://waarnemingen.be/soort/maps/8604?from=2012-01-01&to=2013-03-18&count_ex=0&grid=5000&kwart=0&st=Grijze+Zandbij+-+Andrena+vaga&second_specie=7734�
http://waarnemingen.be/soort/maps/8604?from=2012-01-01&to=2013-03-18&count_ex=0&grid=5000&kwart=0&st=Grijze+Zandbij+-+Andrena+vaga&second_specie=7734�
http://waarnemingen.be/soort/maps/179?from=2012-03-11&to=2013-03-11&count_ex=0&only_valid=0&grid=5000&kwart=0&st=Orpheusspotvogel+-+Hippolais+polyglotta&second_specie=302�
http://waarnemingen.be/kml_get_wg_grenzen.php�
http://www.dierenonderdewielen.be/�
http://waarnemingen.be/wn_kat_vangt.php�
http://www.natuurbericht.be/?id=11277�
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Het aantal foto’s dat als illustratie van waarnemingen gepost wordt op waarnemingen.be en het aantal 
raadplegingen ervan heeft ondertussen astronomische hoogten bereikt: 59 miljoen views voor de nieuwe 
foto’s van 2013 en in totaal reeds 204 miljoen views voor alle foto’s samen. Hiermee vormt 
waarnemingen.be meteen ook de grootste online publieke leer- en belevingsgemeenschap over 
biodiversiteit in België! (Figuren 4 tot 6). 
 
 

 
Figuur 4. Zeldzaam en bijzonder mooi. Dat zijn de meedogenloze ingrediënten 
voor online succes die deze foto van Filip de Ruwe tot de allermeest bekeken 

foto maakt met 19.082 views tot hiertoe.  
 
 

 
Figuur 5. Zeldzaam en bijzonder origineel. Deze Izabeltapuit van Johan Buckens zit in 

dezelfde categorie, toegevoegd in 2013 (met 6.563 views tot hiertoe).  
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Figuur 6. Maar het mag ook artistiek en mysterieus! Blijkbaar was 

ook deze “bewijsfoto” van een Vale gierzwaluw van Diederik D’Hert 
inspirerend, want ze hoort bij de meest bekeken foto’s uit 2013, met 

8.346 views tot hiertoe.  
 
Er werden in 2013 vanuit Vlaanderen voor een 100-tal trektelposten ca. 7 miljoen doortrekkende vogels 
ingevoerd op www.trektellen.nl. De site haalde vorig jaar ruim 3 miljoen hits uit Vlaanderen met 231.725 
bezoeken. Jaarlijks hoogtepunt van het trektellen was de simultaantelling in het kader van EuroBirdwatch op 
zaterdag 5 oktober 2013. Door de BirdLife partners werden doorheen Europa meer dan 2500 evenementen 
georganiseerd, goed voor 64.000 deelnemers en ruim 6 miljoen vogels. In België werden op de 
EuroBirdwatch bij regenweer iets meer dan 91.000 vogels geteld. Een tweede simultaantelling volgde op 
zondag 20 oktober. Desmet & Leysen (2013) documenteerden a.h.v. trektelgegevens de dolle doortrek van 
half oktober 2012.   
 
In samenwerking met SOVON, INBO en Natagora werd de online module voor broedvogelkartering 
(www.avimap.be) in 2013 verder ondersteund: er werden al 266 gebieden met een totale oppervlakte van 
29.511ha geregistreerd voor broedvogelinventarisatie via territoriumkartering. 
 

Organiseren van tel- en monitoringsprojecten 
 
Het vrijwilligersnetwerk stimuleerde verder deelname aan de internationale watervogeltellingen. Het INBO 
zorgde voor een overzichtelijke publicatie van de trends op basis van al de gegevens van de afgelopen 20 
jaar (Devos K. & T. Onkelinx. 2013. Overwinterende watervogels in Vlaanderen. Populatieschattingen en 
trends (1992 tot 2013). Natuur.oriolus 79 (4): 113-130). 
 
In 2013 werden in het kader van het monitoringproject Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV) de 
broedvogels in 176 km-hokken volgens de voorgeschreven methodiek geteld. Na de eerste twee telcycli van 
telkens 3 jaar beginnen zich duidelijkere trends af te tekenen (zie Vermeersch et al. 2013 en Natuur.oriolus 
80 (1): 1-9). Deze gegevens vormen de Vlaamse bijdrage aan EBCC (European Bird Cencus Council). Voor 
het project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV), gecoördineerd door het INBO, werd afgesproken de 
gegevens voortaan ook via waarnemingen.be te laten invoeren. De activiteitscodes in waarnemingen.be 
werden daarom aangepast, zodat nu al de nodige details voor BBV kunnen gemeld worden. De waarnemers 
worden opgeroepen die codes zo gedetailleerd mogelijk te gebruiken.  
 
In de winter 2012-2013 werden de wintervogels geteld langs 66 PTT-routes (punt-transect-tellingen). 
Opnieuw een toename met 6 gelopen routes. Goed voor 110 uur intensief telwerk dat 97.242 vogels van 129 
soorten opleverde. Voor de 24 jaar dat het project in Vlaanderen loopt, gaat het om 2.6 miljoen vogels van 
236 soorten. 
 
Op vraag van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) coördineert Natuurpunt Studie een telling 
van de zomerganzen (inclusief exoten) in Vlaanderen. De simultaantelling van 2013 vond plaats tijdens het 

http://www.trektellen.nl/�
http://www.avimap.be/�
http://www.ebcc.info/�


Jaarverslag Natuurpunt Studie 2013  8 
 

weekend van 20 en 21 juli, geen makkelijk moment om vrijwilligers te mobiliseren. De tellingen wordt 
georganiseerd in het kader van RINSE (Reducing the Impacts of Non-native Species in Europe), een project 
gecofinancierd door het Europese Interreg programma. Na drie jaar tellen in Oost- en West-Vlaanderen werd 
de actie nu uitgebreid naar heel Vlaanderen. Aan de telling van 2013 namen ca. 50 tellers deel die in meer 
dan 300 deelgebieden ca. 17.000 zomerganzen telden.  
  
Er werden in de winter 2012-2013 door de Vleermuizenwerkgroep 813 tellingen  gehouden op 710 
verschillende locaties (+13% t.o.v. vorige winter). Hierbij werden 16.988 vleermuizen geteld.  
 
Voor de studie van nachtvlinders werden waarnemingen doorgestuurd van 4358 vangstmomenten, op 544 
verschillende plaatsen. Dat leverde 388.141 gedetermineerde nachtvlinders op van 1369 soorten. 
 
Bij de paddenoverzetacties worden de aantallen ook op steeds meer plaatsen nauwkeurig geteld en dag per 
dag gemeld via het paddenportaal van de Hyla werkgroep. In 2013 werden bij 249 overzetacties in 122 
gemeenten in totaal 175.162 amfibieën levend overgezet, waarvan 79% Gewone padden. Er vielen toch ook 
nog 11.402 slachtoffers te betreuren.   
 
Na het topjaar 2011 waren 2012 en 2013 twee slechte jaren voor de Hazelmuis (Figuur 7). In totaal werden 
er in 2013 “slechts” 129 hazelmuisnesten gevonden in de monitoring routes. Ondanks aanhoudende 
sensibilisatie en advies werden er nog diverse activiteiten vastgesteld die negatief zijn voor Hazelmuizen. 
Via het lopende populatieonderzoek hopen we een duidelijker beeld te krijgen van de impact van bepaalde 
ingrepen. Dan kan er meer gericht gewerkt worden om vooral de meest schadelijke ingrepen te voorkomen. 
In combinatie met al onze andere adviserende, sensibiliserende en educatieve activiteiten zal dit hopelijk het 
tij voor de Hazelmuis kunnen keren. 
 

 
Figuur 7. Index voor de toestand van de Hazelmuis in Vlaanderen, op basis van nestmonitoring. 

(foto: Hugo Willocx) 
 
In oktober 2013 startte de Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep in samenwerking met beheerteams en andere 
studiewerkgroepen het ‘Muizenmeetnet’ om na te gaan hoe de aantallen van de twee meest voorkomende 
muizen (Bosmuis en Rosse woelmuis) veranderen. Schommelingen of trends in deze aantallen hebben 
namelijk directe gevolgen voor heel wat predatoren (uilen, dagroofvogels, marterachtigen, …) en zijn een 
drijvende kracht in de natuur.  
 

Kenniscentrum 

Voor de overheid 
We leverden in het kader van een raamakkoord aan de overheid (ANB-INBO) natuurgegevens over 
voorkomen, verspreiding en aantallen voor een 50-tal beleidsondersteunende vragen: bv. Europese 
rapportage Vogel- en Habitatrichtlijn, opmaak Rode Lijsten (zoogdieren, lieveheersbeestjes), 
soortbeschermingsplannen, bestrijding exoten, bijwerken natuurindicatoren Natuurrapport, evaluatie 
biotische toestand ikv. Sigmaplan, biodiversiteitsindicator oppervlakte- en delfstoffenbeleid, 
natuurinrichtingsplannen, (G)RUP’s, bosbeheerplannen, kansenkaart beleid 2020, prioriteiten voor 
ontsnippering en MER’s  (o.a. windmolens). We leverden ook data voor onderzoeksprojecten als 
standplaatsonderzoek van inheemse struiken en genetische diversiteit bij de Rugstreeppad.  

http://www.hylawerkgroep.be/index.php?id=108�
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Er kwam een oproep om nauwkeuriger de broedcodes in te vullen in waarnemingen.be zodat meer 
gegevens beter bruikbaar werden voor de rapportage in het kader van de Europese Vogelrichtlijn. We 
werkten de cijfermatige onderbouwing van de VR rapportage mee uit op basis van de informatie uit 
waarnemingen.be: in bijna alle gevallen voldeden of de waarnemingen of de modellen die ermee berekend 
konden worden om de verspreiding van broedvogels voor België te rapporteren. 
 

Voor de media 
Er werden 14 persberichten verspreid i.v.m. activiteiten in het werkingsveld van Natuurpunt Studie. Sinds de 
nieuwe website met natuurberichten www.natuurbericht.be populair werd, vindt de pers deze info 
rechtstreeks en wordt het minder en minder een noodzaak om een persbericht te verspreiden.  
 
Zoals vorige jaren werd bewust gekozen voor een actieve perswerking naar het brede publiek rond allerlei 
positieve acties om de naambekendheid verder te ondersteunen. Ook in 2013 lukte dit behoorlijk. De dienst 
gaf 61 interviews voor de radio en 34 optredens voor TV, dat laatste vaak als items voor het nieuws. We 
registreerden 531 artikels over de werking in de geschreven pers. In vele tientallen krantenberichten werd 
over de thematische werking van soortbescherming en studie van vrijwilligers gerapporteerd. Daarmee zijn 
we meermaals per week in het nieuws.  
 

Voor het brede publiek  
Dagelijks lopen er meerdere vragen over natuur binnen bij de dienst vanuit het brede publiek. Het is een 
zeer tijdrovende bezigheid om die individueel te beantwoorden, maar we doen ons best. Soms levert dat 
zichtbaar bewijs van duurzame verbreding van het draagvlak op (enkele voorbeelden: naam en adres bij de 
redactie bekend):  

- “Bedankt, fijn dat u hierop antwoordt. Ik ga me lid maken.” 
- “Bedankt voor uw snelle reactie. PS. Ik wil wel lid worden van Natuurpunt, dan kan ik met een gerust 

hart weer eens wat aan u vragen.” 
- “Dit is een redelijke en aanvaardbare uitleg. Mag ik mij lid maken van Natuurpunt?”  

 
We zorgden voor terugkoppeling van bevindingen via 20 publicaties en 21 rapporten (zie lijst achteraan), 
waarvan de meeste op de website kunnen geraadpleegd worden. 
 

Communicatie 

Tijdschriften  
Natuurpunt Studie geeft twee populair wetenschappelijke tijdschriften uit: Natuur.focus over natuurstudie en 
natuurbeher en Natuur.oriolus over vogelstudie. Het aantal abonnees steeg lichtjes tot 4.893 voor 
Natuur.focus en 4.688 voor Natuur.oriolus.  
 
Opmerkelijke bijdragen in 
Natuur.focus waren: sprink-
hanen in de stad, waarom 
alle paddenstoelen niet 
overal groeien, agrobio-
diversiteit, het begin van 60 
jaar natuurreservaten in 
Vlaanderen, habitatgebruik 
en mobiliteit van Heivlinders, 
oerkreeftjes opnieuw ontdekt, 
floravervalsing en exoten in 
de 19-eeuw, dieren onder de 
wielen, Natura 2000 habitat-
typen, klimaatverandering 
nefast voor de Argusvlinder, 
2013 een super vlinderjaar ?, 
en een reeks van vier artikels 
over biogeochemie.  

 

http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/pers/overzicht.aspx�
http://www.natuurbericht.be/�
http://www.natuurpunt.be/focus�
http://www.natuurpunt.be/oriolus�
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Opmerkelijke bijdragen in Natuur.oriolus waren: de afname en vernauwde habitatkeuze van de Matkop, de 
resultaten van de Klapekstertellingen, de Brilduiker als nieuwe broedvogel voor Vlaanderen, het overzicht 
van gehomologeerde zeldzame vogels in 2011,  de opmerkelijke najaarstrek 2012, ouderdomsbepaling van 
burgemeesters, een overzicht van de watervogeltellingen de afgelopen 20 jaar, het voorkomen van Wilde 
zwanen de afgelopen 30 jaar en drie afleveringen in de reeks vogels leren kijken en herkennen.  
  

Vlinders monitoren met waarnemingen.be (uit Herremans M. 2013. Natuur.focus 12(4): 154-162) 
 
De afgelopen vijf jaar werden in waarnemingen.be 1.280.529 vlinders gemeld door 3.281 waarnemers. 
Daaruit selecteerden we waarnemers de veel waarnemingen melden, omdat die een duidelijk spoor 
nalaten van hun zoekinspanning. Op basis van 151 waarnemers en 688.771 vlinders berekenden we 
indexen per dag, week en jaar die de variatie in de aantallen (gecorrigeerd voor de zoekinspanning) 
maximaal in beeld brengen. Zo bekomen we voor de meer algemene soorten een goed zicht op de 
timing van de vliegperioden (fenologie) en de trends van de aantallen.  
 

   
Figuur 8. Oranjetipjes vlogen bijzonder laat in 2013 en het waren er ook maar weinig. 

 

  
 

  
Figuur 9. Kleine vos (boven) en Citroenvlinder (onder) waren al een paar jaar aan een herstel bezig, 

maar hadden een uitzonderlijk goed jaar in 2013. 
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Klapekstertelling 2012-2013 (uit Driessens G. 2013. Natuur.oriolus 79(1): 10-18) 
 
Met 66 territoria was de winter van 2011-2012 een topwinter voor overwinterende Klapeksters in 
Vlaanderen. In de winters 2008-2009 en 2009-2010 lag dat op resp. 26 en 46. 
Hogere aantallen Klapeksters in de winter wijzen vooral op de aanwezigheid van geschikt biotoop en 
voldoende prooien. Bij strenge winters zien we doorgaans meer Klapeksters dan tijdens zachtere 
winters, vooral na muizenrijke jaren. In de bijna vorstvrije winter van 2013-2014 waren er opnieuw veel 
minder. 
 

 
Figuur 10. Verloop van het aantal Klapeksterterritoria sinds 1992. De aantallen tot 2009 (lichtgroen) zijn 

benaderingen en geven het aantal locaties weer waar er in verschillende maanden waarnemingen waren 
(naar seizoensoverzichten in Natuur.oriolus, Symens et al). 

 

 
Figuur 11. Winterterritoria van klapeksters in Vlaanderen in de winter van 2011-2012. 

 
 
Dat het grootschalig heideherstel terug meer plaats heeft gecreëerd voor overwinterende Klapeksters, 
kan een hoop geven dat er ook terug ruimte is voor de vestiging als broedvogel in Vlaanderen. Maar 
daarin speelt ook de aanwezigheid van grote insecten een zeer belangrijke rol. 
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Samen met de Zoogdiervereniging Nederland geeft de Zoogdierenwerkgroep 
van Natuurpunt het tijdschrift Zoogdier uit. Opmerkelijke bijdragen voor 
Vlaanderen waren: Jaar van de muis, Vlaamse eikelmuis wordt goed gevolgd, 
Gezocht: muizenvangers in Vlaanderen, Braakballen pluizen in Vlaanderen, 
Dierspoorgids 2.0, Wasbeerhond heeft vaste voet in Nederland en in de 
rubriek Hyperkort: bevers en vissen, Belgen kunnen rovers volgen, welkom 
wolf, dolfijnen roepen elkaar bij naam.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuurbericht 
258 natuurberichten werden verzonden in 2013, waarvan 213 vanuit Vlaanderen en 106 van de dienst 
Studie. Volgende thema’s kwamen meest frequent aan bod: vogels (60), zoogdieren (35), planten (21), 
vlinders (18), andere insecten (16), amfibieën en reptielen (15), strand en zee (12). Het aantal ingeschreven 
abonnees dat dagelijks een natuurberichtje in de mail krijgt, steeg tot boven 3.000. Natuurberichten werden 
in 2013 alles samen 326.869 keer gelezen op de website door 118.001 unieke bezoekers. 50 berichten 
werden overgenomen door het persagentschap Belga, wat steeds garant staat voor een snelle proliferatie 
van overnames door andere media. 
 
 

Dieren onder de wielen (uit Vercayie D. 2013. Natuur.focus 12(3): 121-128) 
 
Met 5,1 km weg per km² heeft België het dichtste wegennetwerk van Europa; en er komen nog steeds 
wegen bij. Ook het verkeer op die wegen neemt nog steeds toe. Om het effect daarvan op onze fauna in 
te schatten ondernamen Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en de Vlaamse overheid van 2008-
2012 het project Dieren onder de wielen. Via de projectpagina dierenonderdewielen.be werden 
waarnemingen van verkeersslachtoffers doorgegeven. Uit de resultaten bleek dat de Vlaamse wegen 
rood kleuren door een aaneenschakeling van verkeersslachtoffers (Figuur 12). Knelpunten konden in 
kaart gebracht worden, zodat ze ook effectief aangepakt kunnen worden.  
 

 
 

Figuur 12. De Vlaamse wegen kleuren rood door een aaneenschakeling van verkeersslachtoffers.. 
 

http://www.natuurbericht.be/�
http://dierenonderdewielen.be/�
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Soortbescherming 
In de loop van 2013 werd het vrijwilligersweefsel verder gesensibiliseerd om gericht op zoek te gaan naar 
drie bedreigde dagvlindersoorten waarvoor soortbeschermingsplannen in opmaak waren (Argusvlinder, 
Bruine eikenpage en Heivlinder). Dit resulteerde in een stijging van het aantal waarnemingen van deze 
soorten en verbeterde inzichten in hun verspreiding en voorkeuren.  
 
Er werd opgeroepen om meer aandacht te besteden aan het documenteren van de Provinciaal Prioritaire 
Soorten (PPS) via aangepaste provinciale schermen. We stelden in opdracht van de overheid (ANB) de 
gewestelijke soortbeschermingsplannen (SBP) op voor Heivlinder, Bruine eikenpage, Argusvlinder (samen 
met INBO), Kwartelkoning en Grauwe kiekendief. We leverden de data voor het opmaken van de Rode Lijst 
voor zoogdieren in Vlaanderen en werkten mee aan de fine-tuning ervan.  
 
De projectpagina over invasieve exoten kreeg via een bijkomende opdracht een grondige make-over in 
2013. Het scherm werd vlotter raadpleegbaar; men kan nu selectief bepaalde soorten aan de alerts 
toevoegen of weglaten. Het aantal soorten werd verder uitgebreid. We verspreidden op vraag van ANB-
INBO een aantal gerichte oproepen voor het melden van problematische soorten zoals de Rosse 
stekelstaart.  
 
Tal van projecten die Natuurpunt Studie uitvoert lopen deels in natuurgebieden van Natuurpunt. Ook alle 
gegevens in waarnemingen.be komen het beheer ten goede: 

- hetzij onrechtstreeks, omdat planners van Natuurpunt Beheer en beheerteams met deze gegevens 
gericht initiatieven nemen voor soorten, 

- hetzij rechtstreeks, omdat een medewerker van Natuurpunt Studie direct contact opneemt met de 
planners en beheerteams om hen actief te begeleiden met soortgerichte initiatieven. 

 
Zo voerde NPS bv. een project uit rond inventarisatie van de Knautiabij in Vlaams-Brabant en gaf de 
bijenwerkgroep Aculea advies aan de beheerders van het ‘zeisteam’ van Natuurpunt afdeling Velpe-Mene 
voor het behoud van waardplant en bij. NPS voerde een project uit rond inventarisatie van heiderelicten in 
Vlaams-Brabant: dit leverde een schat aan nieuwe gegevens op voor deze natuurgebieden en ook 
beheeradvies voor typische soorten. 
 
De resultaten van het onderzoek naar Argusvlinder, Heivlinder en Bruine eikenpage en de hieraan 
gekoppelde beheeradviezen werden op verschillende manieren en momenten overgebracht aan lokale 
beheerders (bv. ook via de thematische studiedag bosrandbeheer ism. het ANB). 
 
Stagiaire Maaike Vercauteren (MA Biologie) schreef tijdens haar stage bij Natuurpunt Studie een handleiding 
voor het installeren van een boombrug voor eekhoorns. Daarnaast heeft ze ook uit de data van het project 
Dieren onder de wielen (2008-2012) de grootste knelpunten voor eekhoorns in kaart gebracht. Vervolgens 
heeft ze voor die knelpunten de lokale Natuurpuntafdelingen gecontacteerd om hen de handleiding aan te 
bieden en samen met hen en de gemeente te onderzoeken of er een boombrug kan geïnstalleerd worden. 
 

Organisatie en ondersteuning van het netwerk van vrijwilligers en 
werkgroepen 
Voor 2013 schreven er 80 studiewerkgroepen succesvol in op het samenwerkingsmodel “Zin in 
Natuur.Studie”:  6 gewestelijke, 44 regionale/provinciale en 30 lokale.  Daarmee groeit de deelname aan het 
model verder en de aanvragers zijn positief over het samenwerkingsmodel. Op deze wijze wordt immers 
richting gegeven aan de werking van de studiewerkgroepen, wordt kwaliteit van de werking nagestreefd en 
worden de contacten en de ondersteuning gestroomlijnd.   
 
Het bereik van de communicatie met de vrijwilligers nam fors verder toe (+ 12% t.o.v. 2012), bv. via diverse 
thematische of projectflitsen waarvoor in totaal 25.922 (niet unieke) belangstellenden zich inschreven: 5x 
Studie.flits, 4x Vlinder.flits, 3x Zoog.flits,  6x Paddenstoelen.flits, 4x Vogel.flits, 4x Ongewervelden.flits, 2x 
Planten.flits, 4x Plantennieuwsbrief,  4x Brakona nieuwsbrief, 4x Chiropcontact en 7x Chiropflits, 1x bijenflits, 
4x projectflits ABV,  7x Nachtvlindernieuwsbrief en 1x Eikelmuis.flits. (Figuur 13). 
 
Natuurbericht bereikte 3000 abonnees (+45%), op facebook heeft Natuurpunt Studie 1.022 volgers, 
Natuur.focus heeft 4.893 abonnees en Natuur.oriolus 4.688 (+8%). Er waren 6.772 actieve gebruikers die 
waarnemingen toevoegden aan www.waarnemingen.be (+15%). De interesse van de vrijwilligers in 
natuurstudie blijft duidelijk heel hoog en het bereik van Natuurpunt Studie blijft sterk toenemen.  

http://www.waarnemingen.be/�
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Figuur 13. Toename van het aantal inschrijvingen op thematische (elektronische) communicatie vanuit de 

dienst Studie naar vrijwilligers. 
 
Er waren 130 deelnemers aan de Brakona contactdag (Leuven 2/2/2013), 253 deelnemers aan de Belgische 
Vogeldag (Antwerpen 16/2/2013), en 150 aan de vlinderstudiedag (Mechelen 30/11/2013).  
 
De Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep Vlaanderen organiseerde in De Blankaart de tweede editie van “Wild 
in Vlaanderen” een happening over zoogdieren; er waren 250 bezoekers. Samen met de dienst Beleid 
organiseerden ze een informatieavond over de bever: 40 personen namen deel aan het debat en 120 vulden 
de enquète in. Het resultaat werd verwerkt in een verenigingsstandpunt.  Er werd ook een symposium 
georganiseerd over bescherming van zoogdieren.  
 
Op 23 november 2013 organiseerde de nieuwe gewestelijke Steenuilenwerkgroep een eerste en erg 
succesvolle contactdag met 65 deelnemers. Ook de Nederlandse Steenuilenkenners waren aanwezig, zodat 
er internationaal kennis uitgewisseld werd. 
 
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen Natuurpunt Studie en LVV (Libellenvereniging 
Vlaanderen) werd op 23 februari 2013 samen de libellenstudiedag georganiseerd in het Natuur.Huis te 
Mechelen; er waren 50 deelnemers. 

Meer draagvlak voor natuur 
Het mooie weer en de hernieuwde mediacampagne maakte van het zevende vlindertelweekend van 
Natuurpunt een succes. Bijna drie keer zoveel deelnemers (7.749) als vorig jaar telden de vlinders in hun 
tuin, die dit jaar opvallend talrijk waren (202.872 vlinders gemeld van 41 soorten). Gemiddeld werden 26 
exemplaren per tuin geteld, vorig jaar waren dat er 15. De meest getelde dagvlinder was de Dagpauwoog 
die in 75% van de tuinen aanwezig was, maar eigenlijk was de winnaar die het meest geteld werd het 
Gamma-uiltje, een nachtvlinder die overdag vliegt. De dienst Studie verzorgde de inhoudelijke voorbereiding 
en het leeuwendeel van de persoptredens. 

Internationale samenwerking 
We participeerden met trektellen aan het BirdLife event EuroBirdWatch (zie hierboven). We namen deel aan 
de inspirerende Bird Numbers Conferentie in Cluj-Napoca (Roemenië) waar de dienst co-auteur was van 
twee posters (veranderingen in verspreiding van annex-1 soorten van de Vogelrichtlijn in België, resultaten 
van ABV tellingen). We stapten mee in het Europees consortium van vogelportalen “EuroBirdPortal” (onder 
de auspiciën van EBCC) dat de eerste vier trials produceerde voor Europese verspreidingskaarten week per 
week ‘bewegend’ doorheen het jaar.  
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3. Externe projecten 
Externe projecten bleven zeer belangrijk voor de begroting en werking van de dienst Studie. We schreven in 
op projecten die een meerwaarde betekenen voor het bereiken van de doelstellingen (bv. data, monitoring, 
soortbescherming, weefsel ondersteunen, financiële toestand versterken, …). Het ging om 16 
subsidieprojecten waarin ook een eigen co-financiering vereist was en 46 opdrachten. Er komen ook meer 
en meer beleidsondersteunende projecten zoals Europese rapportage, IHD, opvolgen prioritaire soorten, 
monitoring van ruilverkavelingen, bermen, havens, ecoducten, verkeerslachtoffers, ontsnippering, melding 
en bestrijding van exoten en zomerganzen. Er waren ook een 20-tal commerciële data-aanvragen voor 
passende beoordeling of MER, bv. voor windmolens. 99,4% van het budget ging echter om 
beleidsondersteunende projecten voor overheden: 37% in opdracht van het ANB, 27% LNE, 20% INBO, 
12% provincies, 2% VLM, 0,7% Europees, 0,7% steden en gemeenten. Een kleine selectie projecten wordt 
hieronder nader toegelicht. Je kan de rapporten binnenkort downloaden in de publicatiedatabank van de 
nieuwe Natuurpunt website.  
 
In 2013 werden de lonen van 9.5 VTE’s afgedekt via externe projectinkomsten. De opbrengsten uit 
opdrachten dekten de co-financiering van subsidieprojecten en genereerden extra middelen waarmee 2.5 
extra VTE’s voor de interne werking en het realiseren van de verenigingsdoelen konden ingezet worden.  
 

Subsidieprojecten 
Met de steun van de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg werden projecten uitgevoerd van 
inventarisatie, monitoring en soortbescherming om het provinciale natuurbeleid te ondersteunen.  
 

Project heiderelicten (Vlaams-Brabant) 
Verspreid over Vlaams-Brabant liggen nog enkele kleine heiderelicten, restanten van wat eens een groot 
aaneengesloten heidegebied was. Om na te gaan in welke mate deze relicten nog typische heidegebonden 
soorten herbergen, werd in 2012 een Bijzonder Natuurbeschermingsproject opgestart met financiering van 
de provincie Vlaams-Brabant. Dat moet toelaten het beheer beter af te stemmen op de nog aanwezige 
soorten om deze op termijn beter te kunnen beschermen.  
 
In totaal werden tijden de projectperiode 27 soorten dagvlinders, 89 soorten vogels, 19 soorten sprinkhanen 
en krekels, 600 nachtvlindersoorten, 35 libellensoorten en 119 soorten bijen, wespen en mieren vastgesteld. 
Bijzondere waarnemingen waren: Gele tubebij (voor het eerst sinds 1970 opnieuw in Vlaanderen), 
Esdoorndwergspanner (eerste waarneming in Vlaanderen), 8 Rode Lijst vlindersoorten (o.a. Bruine 
eikenpage). Uit het project kon besloten worden dat de heiderelicten van de provincie nog een bijzonder 
waardevolle fauna herbergen en absoluut het beschermen en gepast beheren waard zijn. De meeste staan 
momenteel onder druk door verbossing. Kleinschalig beheer met veel overgangen is belangrijk om ook de 
minder ruimtebehoevende, maar wel veeleisende soorten (als wilde bijen) optimaal te behouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 14. Gele tubebij  
(foto: Diane Appels) 
 

http://www.natuurbericht.be/?id=11441�
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De mot in het agrarisch landschap (Vlaams-Brabant) 
Om een zicht te krijgen op het verband tussen landschapsstructuur en biodiversiteit werden de 
soortensamenstelling en de aantallen nachtvlinders in het agrarisch gebied onderzocht in 2012-213 in het 
kader van een Bijzonder Natuurbeschermingsproject met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Met 
behulp van lichtvallen werd de nachtvlinderdiversiteit bestudeerd langs een gradiënt van kleinschalig tot 
grootschalig intensief landbouwlandschap. Tijdens 18 vangnachten werden 11.652 macro-nachtvlinders 
gevangen, verspreid over 160 val-locaties. Kleinschalige productielandschappen bleken meer soorten en 
hogere aantallen nachtvlinders te herbergen dan grootschalige gebieden. Ook het aantal nachtvlinders per 
soort was hoger in kleinschalige gebieden (Figuur 15). Vooral de aanwezigheid van structuurelementen als 
hagen, houtkanten en bermen binnen een straal van 250 meter rondom de val bleek hiervoor bepalend te 
zijn.   

 
Figuur 15. Variatie in de landschapstructuur binnen een straal van 250 m had een 

belangrijke invloed op het aantal nachtvlinders. (foto: Wim Veraghtert) 
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Vale vleermuis en Bechsteins vleermuis (Vlaams-Brabant) 
Het doel van dit project was het voorkomen en verspreiding van Vale vleermuis en Bechsteins vleermuis in 
Vlaams-Brabant nagaan, gekoppeld aan een onderzoek naar potenties voor deze soorten en het formuleren 
van gerichte beschermingsmaatregelen. Parallel werd er gewerkt aan draagvlakverbreding en 
capaciteitsopbouw voor vleermuizen in de provincie. Samen met vrijwilligers werden tellingen uitgevoerd in 
de meest geschikte overwinteringsobjecten en werden 26 nachten mistnetonderzoek verricht in bossen en 
op zwermlocaties, en 48 kerk- en abdijzolders onderzocht. De aanwezigheid van Vale vleermuis kon niet 
meer bevestigd worden. De zwermvangst van een Bechsteins vleermuis toont aan dat zich in het 
Zoniënwoud een populatie voortplant. 
Bijkomende erg interessante resultaten waren: 

- een nieuwe overwinteringslocatie voor Ingekorven vleermuis, 
- de twee eerste zwermlocaties van Ingekorven vleermuis van Vlaams-Brabant, 
- de eerste zwermlocaties van Grijze grootoorvleermuis van Vlaanderen, 
- de eerste waarneming van Grijze grootoorvleermuis in West-Brabant sinds 29 jaar, 
- vier zomerverblijfplaatsen op zolders van Grijze grootoorvleermuis, 
- twee zomerverblijfplaatsen op zolders van Baardvleermuis. 

Natuurverbindingen voor vleermuizen in Zuid-Limburg (Limburg) 
In dit project onderzochten we het landschapsgebruik door en natuurverbindingen voor vleermuizen in Zuid-
Limburg. We keken zowel naar verplaatsingen tussen zomer- en winterverblijf als tussen zomerverblijf en 
jachtgebied. De huidige kennis hiervan is miniem, terwijl dat nochtans belangrijk is om juiste 
beschermingsmaatregelen te kunnen nemen voor vleermuizen.  
Vrijwilligers werden opgeleid voor het gebruik van batdetectoren en ze onderzochten 20 trajecten met 
lineaire landschapselementen (bomenrijen, houtkanten, grachten in agrarisch gebied). Alle vleermuizen en 
de omgevingstructuur werden in kaart gebracht. Op basis daarvan kan het onderscheid gemaakt worden 
tussen ‘goede’ en ‘slechte’ verbindingselementen voor vleermuizen. Het project loopt nog verder in 2014, 
waarbij dan ook lineaire, grotere waterlopen en infrastructuur als bruggen en snelwegen op het functioneren 
voor vleermuizen worden onderzocht. Mooie ontdekkingen zijn een paar nieuwe locaties met Bosvleermuis, 
en enkele vliegroutes richting mergelgroeven. 

Knautiabij (Vlaams-Brabant) 
De toestand van de wilde bijen in Vlaanderen is zorgwekkend, maar gegevens over voorkomen van soorten 
ontbreken vaak nog. Daarnaast ontbreekt het vaak ook aan specifiek beheeradvies voor het behoud van 
verschillende soorten. De Knautiabij is een grote en bijzonder fraaie wilde bijensoort. Zij is een ambassadeur 
voor bloemrijke graslanden, maar is in Vlaanderen sterk teruggedrongen naar lijnvormige elementen zoals 
dijken en (spoor)wegbermen.  
 
Tijdens dit project werd een grootschalige zoektocht naar de Knautiabij en de parasitaire Knautiawespbij 
uitgevoerd in de provincie Vlaams-Brabant. Hiervoor werden locaties met Beemdkroon onderzocht, de 
unieke voedselplant van de Knautiabij. In totaal werden 3.110 Beemdkroonplanten op 97 locaties in 21 
gemeenten op kaart gezet. Op 16 locaties in 6 gemeenten werden 53 Knautiabijen waargenomen. 
Metapopulaties werden terugge-
vonden in Kortenberg, Herent, 
Leuven, Hoegaarden en in 
Landen. Voor alle onderzochte 
locaties werd beheeradvies 
opgesteld. Dit werd reeds tijdens 
de duur van het project aan 
verschillende beheerders be-
zorgd. De Knautiawespbij werd 
niet aangetroffen in de provincie.  
 
 
 
 
 
 
Figuur 16. Mannetje Knautiabij op 
Beemdkroon 
(foto: Nicolas Vereecken)  
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Opdrachten 

Inventarisatie wegbermen E314 (LNE) 
We stelden bermbeheerplannen op voor 174 km bermen van de E314 in de provincie Vlaams-Brabant en 
Limburg. 
In een eerste fase werd het voorkomen van hogere planten, graslandpaddenstoelen, wilde bijen en wespen, 
dagvlinders, sprinkhanen, libellen, dagactieve nachtvlinders en lieveheersbeestjes geïnventariseerd. 
 
In een tweede fase maakten we het beheerplan voor het traject Leuven-Maasmechelen. 
De bijzondere vondsten waren onder meer: 

- planten: Bergnachtorchis, Gevlekte orchis, Rond wintergroen, Geelhartje, Steenanjer, Rode dophei,  
- graslandpaddenstoelen: Puntmutswasplaat, Geelvoetwasplaat, vijf soorten aardtongen, Oranjegeel 

koraaltje, Bruine zwartsneesatijnzwam, Zwartsneesatijnzwam, Rondsporige satijnzwam, 
Heideknotszwam,  

- dagactieve nachtvlinders: Metaalvlinder, Vals witje, Teunisbloempijlstaart, St-Jansvlinder en 
Spaanse vlag, 

- dagvlinders: Boswitje, Bont dikkopje, Bruin blauwtje, Kommavlinder en Sleedoornpage, 
- sprinkhanen: Gouden Sprinkhaan, 
- in Limburg 46 soorten wilde bijen, in Vlaams-Brabant 55 soorten, met als bijzonderste soorten: Rode 

maskerbij, Kruiskruidzandbij, Bruinsprietwespbij,  Heidezandbij, Geelstaartklaverzandbij, 
Veenhommel, Breedbandgroefbij, Gelderse zandbij, Knautiabij, Gewone langhoornbij, 
Blokhoofdgroefbij, Breedbuikgroefbij, Kleine bandgroefbij, Donkere zijdebij en Klaverdikpoot.  

 
We rapporteerden ook naar het brede publiek over de vondsten op www.natuurbericht.be.  
 

Lokale stand van instandhouding Europese soorten Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (BIM) 
Zesjaarlijks vraagt Europa aan de lidstaten te rapporteren over de staat van instandhouding van Habitat- en 
Vogelrichtlijnsoorten op hun grondgebied. De opvolging van de lokale staat van instandhouding (LSVI) van 
de Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten vormt voor Leefmilieu Brussel – BIM sinds 2009 dan ook een essentieel 
onderdeel van hun monitoringstrategie. In 2012-2103 kreeg Natuurpunt Studie de opdracht toegewezen om 
een onderzoek uit te voeren met als doel een zicht te krijgen op de lokale staat van instandhouding van 
Europees en regionaal belangrijke soorten in het kader van de Europese rapportageplicht. Voor de soorten 
waarvoor ze beschikbaar waren (10), gebeurde de beoordeling op basis van de criteria zoals die bepaald 
werden door Adriaens & Ameeuw (2008) en Adriaens et al. (2008). De LSVI van de andere soorten werd 
bepaald door zo eenduidige en universeel mogelijke informatie over vier aspecten: verspreiding, habitat, 
populatiegrootte en -trend en toekomstperspectief. 
 
Deze evaluatie leidde tot de beoordeling ‘ongunstige staat van instandhouding’ voor de meeste soorten waar 
criteria voor beschikbaar waren. Kritisch nazicht laat uitschijnen dat de gebruikte criteria uiteindelijk 
onvoldoende geschikt blijken om de staat van instandhouding van soorten in een kleine regio als het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest correct te bepalen. Niet te verwonderen, aangezien deze in eerste instantie 
werden opgemaakt op maat van Vlaanderen. Voor de regionaal belangrijke soorten werd de lokale staat van 
instandhouding voor vijf soorten als gunstig, vijf als ongunstig, één als stabiel en twee als onzeker 
beoordeeld. 
 
De aanwezigheid van Nauwe korfslak kon bevestigd worden in Hof Ter Musschen. Daarnaast konden nog 
vijf nieuwe kmhokken voor Iepenpage en vier nieuwe kmhokken voor Sleedoornpage worden vastgesteld. 
 

Monitoring Ecoducten   (Warande en Kempengrens) 
 
We voerden een opvolgmonitoring (T7) uit op het ecoduct de Warande en voerden het T0 onderzoek voor 
het ecoduct Kempengrens. De opzet en resultaten van deze onderzoeken kon je lezen in natuurberichten 
over de ecoducten in het Meerdaalwoud in Bierbeek en in Postel. Klik hier voor de volledige rapporten over 
ecoduct de Warande en ecoduct Kempengrens.  
 

  

http://www.natuurbericht.be/?id=10859�
http://www.natuurbericht.be/?id=10328�
http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/natuurstudie/documenten/ecoduct_warande_monitoring_t7_eindverslag.pdf�
http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/natuurstudie/documenten/ecoduct_kempengrens_rapport_npstudie_eindverslag.pdf�
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Bijlage: publicaties en rapporten 

Publicaties 
We zorgden voor wetenschappelijke terugkoppeling van bevindingen via volgende publicaties (auteurs van 
de dienst of met input vanuit de dienst): 
 

- Desmet E. & K. Leysen. 2013. Terugblik op de (zichtbare) najaarstrek van 2012. Natuur.oriolus 79 
(3): 77-83. 

- D’Haeseleer J. 2013. De Gele tubebij in Vlaanderen anno 2013. Hymenovaria 7: 13-15. 
- D’Haeseleer J. 2013. Het Kluysbos: Bijen en wespenweelde op 2.5 ha. BRAKONA-jaarboek 

2012. 25pg. 
- Driessens G. 2013. Klapeksters, alle schoonheid op een stokje. Wintertellingen van 

Klapeksters in Vlaanderen. Natuur.oriolus 79 (1): 10-18. 
- Driessens G. 2013. Vogels kijken en herkennen, deel 5: steltlopers. Natuur.oriolus 79 (2): 58-

69. 
- Driessens G. 2013. Vogels kijken en herkennen, deel 6: jagers, meeuwen en sterns. 

Natuur.oriolus 79 (3): 87-97. 
- Faveyts W., Vandegehuchte M. en het BAHC. 2013. Zeldzame vogels in België in 2011. 

Negenendertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch - Homomologatiecomité. Natuur.oriolus 79 
(2): 44-57. 

- Lambrechts J., Janssen M. & Jacobs M. 2013. De spinnenfauna van het Vinne te Zoutleeuw 
(provincie Vlaams-Brabant). Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging 28 (1-
2): 70-86. 

- Lambrechts J., Janssen M. & Stassen E. 2013. Onderzoek naar de spinnenfauna van 
bosreservaten in Voeren (Limburg). Deel 2: Veursbos, Teuvenerberg en Broekbos. 
Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging 28 (3): 141-176. 

- Lambrechts J., De Koninck H.. &  Jacobs M. 2013. Grensoverschrijdend onderzoek naar 
spinnen (Aranea) in de omgeving van het ecoduct Kempengrens. SPINED 29: 3-18. 

- Leysen K. 2013. Wilde Zwanen in Vlaanderen. Voorkomen en verspreiding (1984 tot 2013). 
Natuur.oriolus 79 (4): 131-137. 

- Maes D., Vanreusel W. & Van Dyck H. 2013. Dagvlinders in Vlaanderen. Nieuwe kennis voor 
betere actie. Lannoo , Tielt.  

- Herremans M. 2013. Was 2013 een super vlinderjaar? Cijfers uit losse waarnemingen 2009-
2013. Natuur.focus 12 (4): 154-162. 

- Herremans M. 2013. 10 miljoen waarnemingen! Hoe nu verder voor vogels? Natuur.oriolus 79 
(4): 147-148. 

- Huysentruyt F. & Verbeylen G. 2013. Van waarnemen tot monitoring. De Vlaamse eikelmuis 
wordt goed gevolgd. Zoogdier 24 (2): 14-16. 

- Verbelen D. 2013. Het verhaal van een dwergvinvis, een baggerbuis, een liegebeest en een 
zwarte zwaardwalvis. Zoogdier 24 (4): 25 

- Verbelen D. & van Grouw H. 2013. Kleurafwijkingen bij inheemse amfibieën in Vlaanderen. 
RAVON 15 (1): 8 - 15. 

- Segers N., Jacobs I., Vanreusel W., Van Dyck H. & Maes D. 2013. Heivlinders op de helling: 
van kwetsbaar naar bedreigd. Habitatgebruik en mobiliteit in Nationaal Park Hoge Kempen. 
Natuur.focus 12 (2): 53-60. 

- Vercayie D. 2013. Dode dieren roepen vragen op. Een balans van vier jaar 
verkeersslachtoffers tellen. Natuur.focus 12 (3): 121-128. 

- Vermeersch G.,. Onkelinx T & I Lewylle. 2013. ABV-project: nieuw cijfermateriaal. 
Vogelnieuws 21: 28-31. 

 
 

 
 

http://www.bahc.be/documenten/BAHC%20Rapport%2039%202011%20Oriolus%20vol%2079%202013%20p%2044-57.pdf�
http://www.eis-nederland.nl/pdfs/Lambrechts_etal_2013.pdf�
http://www.eis-nederland.nl/pdfs/Lambrechts_etal_2013.pdf�
http://www.inbo.be/files/bibliotheek/38/252638.pdf�
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Figuur 17. In juni verscheen het standaardwerk 
‘Dagvlinders in Vlaanderen. Nieuwe kennis voor 

betere actie’ waarin meer dan 780.000 
dagvlinderwaarnemingen, hoofdzakelijk van 

vrijwilligers, verwerkt werden tot heldere 
overzichtskaarten en grafieken. 
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