
NATUUR •FOCUS
Tijdschrift over natuurstudie en - beheer I  Retouradres:  Natuurpunt • Coxiestraat 11 B-2800 Mechelen

Af
gi

ft
ek

an
to

or
 9

0
9

9
 G

en
t X

  -
 P

2
0

9
6

0
2

Drones en natuurbeheer • eDNA barcoding • Citizen sience • Herintroducties 

Bedrijven en biodiversiteit • Natuurcompensaties

JAARGANG 15 • N°3 • 2016  Maart I Juni I September I December bpost / PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Themanummer
Bieden nieuwe technologieën  

en innovatieve concepten  
de oplossing voor  

biodiversiteitsbehoud?



102102

Artikels

Informatietechnologie
voor citizen science

Marc Herremans

Burgers betrekken bij wetenschappelijk onderzoek is niet nieuw. Informatietechnologie heeft hier echter 

unieke nieuwe mogelijkheden geschapen, die op korte tijd tot zeer populaire formules uitgroeiden die het 

natuurdatalandschap grondig wijzigden. We focussen hier vooral op losse waarnemingen omdat die de bulk 

van de nieuwe natuurgegevens vormen in Vlaanderen. Hierbij vertrekt het initiatief bij de burger, die hiermee 

niet noodzakelijk een onderzoeksdoel voor ogen heeft. Andere citizen science projecten vertrekken vanuit een 

wetenschappelijke vraag en roepen burgers op hiervoor mee gegevens te verzamelen.

Citizen science of burgerwetenschap: het klinkt modern en 
hip, maar eigenlijk is onderzoek waar gewone burgers aan 
participeren al heel oud. Midden 18de eeuw was Linnaeus een 
voorloper bij het verzamelen van fenologische gegevens van 
planten en zomervogels, wat uiteindelijk al vanaf 1865 leidde 
tot een netwerk van burgers die waarnemingen doorgaven aan 
het Swedish National Phenology Network. Dit gebeurde met 
een edel maatschappelijk doel: zo kon men beter het optimale 
tijdstip bepalen om gewassen te planten in de hoop vorstschade 
te voorkomen en de landbouwopbrengst te verbeteren. De 
aankomst van zomervogels is men er blijven volgen en dat heeft 
intussen een van de langste reeksen aankomstdata van trekvo-
gels opgeleverd. Ideaal om effecten van klimaatverandering te 
onderzoeken (Kullberg et al. 2015). Het bijeenbrengen van kennis 
door burgers is dus van alle tijden, maar uiteraard heeft de 
moderne informatietechnologie hier eindeloze nieuwe moge-
lijkheden geschapen (Roy et al. 2012) en wint citizen science 
recent ook in de wetenschap aan populariteit (Catlin-Groves 
2012). Wetenschappers zijn meer en meer vragende partij om 
de maatschappij te betrekken in hun onderzoek, zowel om op 
grotere schaal aan data te komen, als om hun onderzoek in de 
kijker te zetten en te communiceren (Soen & Huyse 2016). In wat 
volgt focussen we op bottom-up initiatieven waar burgers uit 
eigen beweging gegevens beginnen verzamelen, eerder dan op 
top-down initiatieven die vanuit wetenschappelijk onderzoek 
vertrekken.

Snel veranderende wereld

Er was eens een tijd (amper 2 à 3 decennia geleden!) zonder 
draagbare computers, e-mail, internet, smartphones, Facebook, 
Twitter, WhatsApp, Instagram, Google … Voor velen is leven 
zonder al deze technologie nu gewoon ondenkbaar. Mijn 
eerste ‘draagbare’ computer in 1989 had een harde schijf van 
40 kilobyte, woog 8 kg, kostte meerdere maandlonen en had 
niet eens een kleurenscherm. Nu heeft bijna elke tiener een 
toestel in zijn zak dat duizenden keren krachtiger is. Gysels (dit 
nummer, p. 96-101) schets de geschiedenis van de natuurstudie 

in Vlaanderen vóór deze informatisering: verzamelen, vaak door 
beperkte elitaire kringen, vormde toen een essentieel kenmerk, 
met als gevolg de eerder trage vordering van de kennis. 
Ondertussen leven we in een compleet andere en snel evolu-
erende wereld waarin veel meer mensen betrokken zijn bij 
natuurstudie, maar waar de gedrevenheid om te verzamelen 
toch nog belangrijk is. Een paar voorbeelden.

14 juli 2014: de website van de Nederlandse Vlinderstichting 
publiceert een berichtje dat nauwkeurige studie van de foto’s 
van de ongewone aantallen meldingen van Grote vossen, die 
sinds een paar dagen op websites binnenstroomden, aantoont 
dat het in feite gaat om de Oostelijke Vos, een nieuwe vlin-
dersoort voor Nederland. Dat bericht wordt uiteraard ook in 
Vlaanderen gelezen en jawel, op 15 juli wordt de soort (ook 
nieuw) al in België ontdekt in Turnhout. De dag erna valt dat al 
te lezen in een Natuurbericht op de website van Natuurpunt 
(Figuur 1) en kort erna ook in de pers. Verwittigde waarnemers 
konden nog meerdere gevallen documenteren. Amper een paar 
decennia geleden zou deze invasie allicht volledig onopgemerkt 
voorbij zijn gegaan. Ooit zou iemand later misschien in collecties 
ontdekken dat er in 2014 Oostelijke vossen verzameld werden in 
Vlaanderen en dat het mogelijks om een invasie ging. Het loont 
trouwens de moeite om alle oude collecties na te kijken op even-
tueel eerder voorkomen van Oostelijke vossen in België.  

15 september 2015: zoals te lezen is op de onvolprezen website 
www.trektellen.nl, vliegen op die bijzondere dag op het ringsta-
tion Ventes Ragas aan de Oostzeekust in Litouwen niet minder 
dan 2.637 Zwarte mezen in de vangfuiken. Dat is een bijzonder 
ferme klad en het wijst op een zeer grote invasiebeweging. Het 
bericht wordt ook in Vlaanderen gelezen en prompt gemeld op 
de mailgroep BE-ring van de Belgische vogelringers. Vanaf dan is 
Vlaanderen gewaarschuwd dat er iets bijzonder op komst is en 
staan ringers en trektellers op scherp. Gunstige oostenwinden 
brengen deze eerste invasiegolf (voor mezen) onverwacht snel 
en sterk gestuwd tot bij ons: al op 26 en 27 september noteren 
de trektellers van de Opstalvallei in het Antwerps havengebied 
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het ongeziene aantal van bijna 1.500 doortrekkende Zwarte 
mezen (Figuur 2). De komende twee dagen vullen die in West-
Vlaanderen de netten van ringers die zich toeleggen op de soort, 
om al snel naar Frankrijk door te trekken. Zonder deze waarschu-
wing, zou dit fenomeen de boeken in gegaan zijn als hier en daar 
een toevallig geringde of waargenomen Zwarte mees. Mogelijks 
zou het de boeken zelfs helemaal niet gehaald hebben, want 
enkel voldoende speciale faits divers haalden vroeger bijvoor-
beeld de rubriek Korte mededelingen met opmerkelijke waarne-
mingen in De Wielewaal.   

Deze twee recente ‘faunistieke anekdotes’ geven haarscherp 
aan op welke cruciale wijze informatietechnologie momenteel 
bijdraagt aan de rol van citizen science. De basiselementen zijn: 
informatie (nieuws), snelle communicatie en connectiviteit in 
(internationale) netwerken. De parallelle ontwikkeling van de 
digitale fotografie en het gemak waarmee we nu megabytes 
rondsturen om dit alles overtuigend te kunnen documenteren 
en opfleuren, zijn ook essentieel.

Dataportalen populair

Verreweg de meeste waarnemers zijn op zoek naar een groep 
gelijkgezinden waarmee ze de successen van hun activiteiten 
(waarnemingen) kunnen delen. Tot voor kort liep dat vooral via 
lokale mailgroepjes of internetfora, maar sinds de lancering in 
2008 heeft de portaalsite www.waarnemingen.be deze func-
tie voor velen overgenomen in België. De meeste waarnemers 
beschouwen dit portaal als een elektronisch notaboekje om hun 
waarnemingen voor de vergetelheid te vrijwaren. De omvang 

van de toehoordersgemeenschap is niet onbelangrijk: hoe meer 
mensen er meedoen, hoe meer er te beleven valt. Zo werden de 
2,8 miljoen foto’s gepost op waarnemingen.be samen al meer 
dan 400 miljoen keer bekeken. Sinds de start in 2008 kende de 
website ook al meer dan 2 miljoen unieke bezoekers. Samen met 
de specialisten die instaan voor het nazicht van de waarnemin-
gen staat zo’n ruim publiek ook garant voor een brede sociale 
controle van de datakwaliteit. 

Elektronische dataportalen zijn op korte tijd immens populair 
geworden, met vele miljoenen gerapporteerde waarnemingen 
per jaar. De meeste landen hebben er minstens eentje voor vogels 
(BirdTrack, Ornitho, eBird), terwijl in andere landen multithe-
matische portalen beschikbaar zijn waar je informatie over alle 
organismen op het zelfde punt kan melden: de waarneming(en)/
observation portalen in België en Nederland of Artportalen in 
Zweden, Artsobservasjoner in Noorwegen en de wereldwijd 
beschikbare sites www.observation.org en www.iNaturalist.org. 
Al die nationale dataportalen met elkaar doen communiceren 
om de data bij elkaar te brengen, is nu de volgende uitdaging. 
Het Life preparatory project EuroBirdPortal is zo’n eerste initia-
tief dat gegevens van alle vogelportalen in Europa samenvoegt 
(Link 1). Vooral voor het documenteren van grootschalige patro-
nen in ruimte en tijd, zoals ten gevolge van klimaatverandering, 
is dit soort data onmisbaar (Hurlbert & Liang 2012). Toen het 
opvetgebied van Grauwe klauwieren in Oost-Afrika tijdens de 
lentetrek in 2011 door grote droogte getroffen werd, duurde het 
2 tot 3 weken langer dan gewoonlijk voor ze hun trek konden 
verderzetten (Herremans 2012). Dat zorgde voor een zeer late 
aankomst in Europa, wat in de samengelegde gegevens van het 
EuroBirdPortal zeer goed te zien is (Figuur 3).

Het melden van waarnemingen wordt alsmaar leuker nu er ook 
meer en meer mobiele applicaties (‘apps’) beschikbaar komen 
waarmee men rechtstreeks in het veld waarnemingen kan regis-
treren en doorsturen met een smartphone. Dergelijke waarne-
mingen hebben het voordeel dat tijd en plaats heel nauwkeurig 
geregistreerd worden. Ook waarnemingen.be heeft voor elk plat-
form een app beschikbaar: ObsMapp, iObs en WinObs. Voor wie 
mobiel internet heeft, kan ObsMapp ook gebruikt worden met 
spraakherkenning, zodat waarnemingen meteen in de databank 
kunnen ingesproken worden. Zo kunnen vele honderden waar-
nemingen per dag geregistreerd worden en wordt het mogelijk 
om ‘alles’ te rapporteren, minstens voor een aantal dier- of 
plantengroepen. 

Wat kan wel en niet met losse waarnemingen? 

Waarnemers willen met hun bijdrage aan portaalsites niet 
noodzakelijk van bij de aanvang wetenschappelijke vragen 
beantwoorden. Zij documenteren en delen gewoon wat zij 
boeiend vinden. Dat iemand anders daar achteraf interessante 
dingen mee kan gaan doen, is voor veel waarnemers bijzaak. De 
dataportalen met losse waarnemingen leveren dus informatie 
op die enkel (selectief) de aanwezigheid aantoont van soorten. 
Niet alles wat men waarneemt wordt immers ook doorgege-
ven. Naast het probleem van trefkans (niet alles wat aanwezig 
is wordt ook effectief waargenomen), waarmee alle tellingen te 
maken hebben, komt hier dus nog een specifiek probleem van 

Figuur 1. Het Natuurbericht over de eerste Belgische waarneming van een 

Ooselijke vos in Turnhout op 15 juli 2014. (Bron: www.natuurpunt.be)
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selectief melden bij. Afwezigheid of de relatieve talrijkheid van 
soorten zijn bijgevolg veel moeilijker af te leiden. De zoekin-
spanning van de waarnemers is ook helemaal niet gelijkmatig 
verdeeld in ruimte of tijd en concentreert zich vaak op leuke of 
interessante plaatsen.

Vooral zeldzamere soorten en gebeurtenissen worden vrij 
systematisch gemeld als losse waarneming. Voor soorten die 
moeilijk te vinden zijn en die dus veel zoekinspanning vergen 
(in tijd of ruimte) zijn losse waarnemingen bij elkaar gebracht 
door een legertje van waarnemers een zegen (waarnemin-
gen.be telt ondertussen 25.000 waarnemers). Op geen enkele 
andere manier is die informatie samen te brengen. Voor wat 
betreft voorkomen en verspreiding zijn losse waarnemingen 
een goudmijn. Vooral zaken die snel veranderen of uitzonderlijk 
zijn, worden goed gedocumenteerd in de dataportalen: invasies, 
bijzondere doortrek, afwijkende fenologie. Alles wat banaal of 
regulier is, riskeert relatief minder gemeld te worden: de eerste 

paar duizend Distelvlinders van een invasie worden ijverig in 
kaart gebracht, maar bij de volgende honderdduizenden van een 
zeer grote invasie is er risico op meldingsmoeheid.

Monitoring van aantallen met losse waarnemingen vormt nog 
een uitdaging. Een hopeloze uitdaging volgens sommigen, 
niet de moeite om over na te denken: dan kan je als alternatief 
immers beter gestructureerde tellingen organiseren. Maar 
voor een selectie voldoende interessant bevonden soorten die 
voldoende systematisch gemeld worden door de waarnemers, 
of voor een selectie waarnemers die alle waarnemingen van een 
aantal soorten rapporteren, kunnen wel degelijk monitoring-
cijfers berekend worden. Alles hangt af van de nauwkeurigheid 
waarmee de zoekinspanning van waarnemers kan in kaart 
gebracht worden. Hier ligt nog een wetenschappelijke uitda-
ging open. Door het aantal kilometerhokken (of hectarehokken) 
waar mensen waarnemingen deden op één dag samen te tellen 
in ‘daghokbezoeken’ als benadering voor de zoekinspanning, 

Figuur 2. Toen op 15 september 2015 niet minder dan 2.637 geringd werden in Litouwen, waren de Belgische vogelringers en trektellers alert. Op 25 en 26 september werden in 

de Opstalvallei bijna 1.500 doortrekkende Zwarte mezen geteld.
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zijn uit waarnemingen.be al boeiende cijfers naar voor geko-
men. Zo was de forse afname van wintergevoelige vogels als 
IJsvogel, Grote gele kwikstaart, Cetti’s zanger en Graszanger na 
de strengere winters 2008-2009 en 2009-2010 goed te becijferen 
(Herremans 2010a,b). Ook de sterke afname van de Torenvalk is 
goed te volgen (Herremans 2010c). De veel latere vliegperiodes 
van vlinders na het superkoude voorjaar 2013 werden al eerder in 
dit tijdschrift geduid (Herremans & Gielen 2015), net als het heen 
en weer schuiven van de vliegperiode van de Meikever tussen 
april en mei (Herremans et al. 2014).

Andere mogelijkheid om de gegevens meer structuur te geven, is 
de waarnemers zelf te vragen om minstens de geleverde inspan-
ning te rapporteren. Streeplijsten zijn daar een goed voorbeeld 
van, want ze bevatten de waarnemingen voor een afgelijnd 
gebied en een geregistreerde tijd. Waarnemingen.be heeft een 
vernuftig systeem van slimme streeplijsten: puntwaarnemingen 
die eerder geregistreerd werden als losse waarnemingen worden 
automatisch gerecycleerd bij het opmaken van een lijst, en die 
moet dan enkel nog aangevuld worden met bv. de algemenere 
soorten die niet op het terrein werden geregistreerd (Link 2, 
Herremans & Vanreusel 2011). Jammer genoeg zijn streeplijsten 
nog niet zo populair in waarnemingen.be: een paar duizend 

Figuur 3. In de eerste helft van mei 2010 (links) waren Grauwe klauwieren (zoals normaal) al op grote schaal toegekomen op de broedplaatsen in Europa, maar in 2011 waren 

ze op hetzelfde tijdstip nog maar heel sporadisch aanwezig (rechts). De samengelegde gegevens uit diverse Europese dataportalen in het EuroBirdPortal project laten toe dit 

verschil in een paar seconden voor heel Europa tevoorschijn te toveren. 
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per jaar voor alle taxonomische groepen samen. Bij sommige 
buitenlandse portalen (eBird, BirdTrack, Ornitho) komt de over-
grote meerderheid van alle waarnemingen binnen als onderdeel 
van streeplijsten. Streeplijsten hebben overigens al een hele 
lange traditie binnen de vereniging. Halfweg vorige eeuw circu-
leerden invulkaarten waarop bij wandelingen of bezoeken aan 
reservaten (de Ornithologische Studiecentra van toen) steevast 
de lijst van waargenomen vogels aangestreept werd (Figuur 4). 
Helaas blijken bijna al deze kaarten verloren te zijn gegaan nog 
voor het digitale tijdperk hun informatie onsterfelijk kon maken. 
Als er nog iemand een voorraad ingevulde vogelwaarnemings-
kaarten uit die tijd zou liggen hebben… natuur(punt)studie is je 
eeuwig dankbaar!

Ondertussen is waarnemingen.be ook een zeer belangrijke bron 
van natuurinformatie voor de overheid, bijvoorbeeld bij het 
natuurbeleid en voor de natuurrapportage. Zo werden de gege-
vens al gebruikt bij de opmaak van soortbeschermingsprogram-
ma’s, Rode Lijsten van bedreigde soorten amfibieën, dagvlinders 
en zoogdieren (Jooris et al. 2012, Maes et al. 2011, 2014, 2015), 
biodiversiteitsindicatoren, natuurrichtplannen en bosbeheer-
plannen, prioriteiten voor ontsnippering, (G)RUP’s, rapportage 
aan Europa over de Vogel- en Habitatrichtlijn (Anselin et al. 2013, 
Louette et al. 2013) en het uitwerken van de Europese instand-
houdingsdoelen voor Vlaanderen (IHD).

Conclusie

Bovenstaande focust vooral op dataportalen met losse waarne-
mingen, die in Vlaanderen de bulk uitmaken van de beschikbare 
recente natuurinformatie. Er zijn natuurlijk ook nog andere citi-
zen science projecten die wel vertrekken vanuit concrete weten-
schappelijke vragen. Maar die zijn eerder top-down gestructu-
reerd, waarbij wetenschappers het kader bedenken en burgers 
vragen om daar mee invulling aan te geven. De meetnettellingen 
die dit jaar in Vlaanderen van start gingen, zijn daar een goed 
voorbeeld van. De strikte protocols van de tellingen zijn vooral 
gericht op het bekomen van vergelijkend cijfermateriaal voor 
langetermijnmonitoring, vooral van de aantallen. 

De belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen om losse waar-
nemingen beter te gaan gebruiken, liggen bij het verder ontwik-
kelen of toepassen van geschikte datamijning technieken en het 
versterken van de statistische onderbouw en modellering van 
de data om de tekortkomingen te neutraliseren of te omzeilen. 
Lang niet alles zal mogelijk blijken te zijn met deze data. Daar 
kan in de toekomst bijsturing en verbetering van de verzamelde 
data nodig zijn (bijvoorbeeld met meer streeplijsten). Maar we 
moeten vooral leren wat wel goed is en wat (nog) niet. De goede 
informatie moeten we combineren met al de andere informatie 
die gerichter verzameld wordt, om zo tot sterkere inzichten te 
komen. 

Figuur 4. En zo ging het vroeger: turflijstje om alle vogelwaarnemingen van de dag te noteren. Alleen was er geen systeem om al die informatie te verwerken en de meeste 

lijsten zijn ondertussen verloren gegaan.
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INTERNET REFERENTIES

Link 1: Euro Bird Portal http://www.eurobirdportal.org/ebp/en/

Link 2: Slimme streeplijst in waarnemingen.be http://waarnemingen.
be/daglijst/daglijst_start.php

SUMMARY

Herremans. 2016. Information technology for Citizen Science. Natuur.
focus 15(3): 102-107 [in Dutch]

Here I highlight the important role of information technology for citi-
zen science. Focus is particularly on data portals that collect incidental 
observations (‘roving records’), because these provide the bulk of new 
biodiversity records in Flanders to date. I describe the fast evolution 
in wildlife recording, from a few people taking notes with pencil in a 
notebook to voice recognition apps in the field and from a handful of 
obscure records to millions of records that are shared instantly via the 
internet. Technology allows the quick sharing of observations and pictu-
res, leading to an ever growing community: the data portal in Belgium 
(www.waarnemingen.be) welcomed over 2 million unique visitors since 
it was launched in 2008. The 2.8 million photos have been viewed over 
400 million times.

The nature of the data (presence only) and the incompleteness of the 
observations (e.g. mainly rare species are recorded) creates major chal-
lenges for the correct interpretation. Some of these weaknesses can be 
overcome by further improving the data modelling. Nevertheless for as-
sessing species distributions roving records are invaluable, particularly 
for uncommon species that require lots of search efforts. The data are 
already frequently used for supporting nature policy. Currently a major 
scientific challenge is learning how to combine the best of both  worlds: 
maximally relying on roving records where they are informative and 
appropriate and complement these data with more specific monitoring 
schemes where needed.
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