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Natuur waarnemen en 
natuurwaarnemers

1788-2014
Jos Gysels

De korte geschiedenis van het natuurwaarnemen en de natuurwaarnemers laat ik aanvangen op het einde van 

de 18de eeuw, tevens het einde van het ancien régime. Linnaeus was toen al tien jaar dood en het duurde nog 

ongeveer even lang voor Von Humboldt aan zijn wereldreis zou beginnen. De volgende twee eeuwen zullen de 

nazaten van hun erfenis het boek van de natuur verder opvullen met miljoenen waarnemingen. Ze deden dat 

alleen of in gezelschap, uit verzameldrift of voor de gezelligheid. Soms vormden ze een elitaire club, maar 

evengoed waren ze begaan met volksverheffing en zelfs cultureel geëngageerd. De mode (kniebroek of parka) 

en accessoires (botaniseertrommel of tablet) wijzigden met de jaren en de wetmatigheden van oorlog, 

koloniale politiek en economische conjunctuur lieten zich gelden. De geschiedenis heb ik ingedeeld in een 

aantal perioden, wat niet betekent dat er een rechte draad doorheen loopt. De erkenning van Natuurpunt 

Studie als een wetenschappelijke instelling is dan ook niet meer dan een symbolisch slot.

Wielewaalvoorzitter pastoor Segers tijdens een ornithologische uitstap ca. 1960. (Bron: archief Natuurpunt)
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Een keizerlijke oproep

In 1788 vroeg de Keizerlijke Academie van Wetenschappen 
en Schone Letteren in Brussel zich af ‘welke planten er in de 
Oostenrijkse Nederlanden groeien?’. Op de officiële prijsvraag 
kwam niet meteen een volwaardig antwoord. De ‘Prodrome de 
la Flore Belge’ uit 1898 (De Wildeman & Durand 1898), de eerste 
(en voorlopig ook laatste) inventaris van de Belgische plantendi-
versiteit, liet dan nog meer dan honderd  jaar op zich wachten. 
Toch was het een begin. Links en rechts verschenen regionale 
flora’s. De oudste en nog een rechtstreeks gevolg van de prijs-
vraag is de ‘Traité des Plantes’ uit de omgeving van Gent, Aalst, 
Dendermonde en Brussel (Roucel 1792). In 1803 publiceerde 
Roucel een uitgebreidere ‘Flora du Nord de France’ (waartoe 
België op dat moment behoorde). Roucel, een van oorsprong 
Duitse geneesheer woonachtig in Aalst, was een van de eerste 
die de indeling van Linnaeus gebruikte.

Ondanks de politiek instabiele tijden, in amper dertig jaar tijd 
behoorde ons grondgebied achtereenvolgens tot Oostenrijk, 
Frankrijk en het Koninkrijk der Nederlanden, was het op natuur-
historisch vlak een vruchtbare tijd. Op het einde van de 18de 
eeuw kende men 670 inheemse plantensoorten, bij de Belgische 
onafhankelijkheid waren dat er al meer dan duizend en in de 
volgende twintig jaar zouden er nauwelijks bijkomen. Tijdens de 
Franse periode werden in de ‘tableaux statistiques’ van de depar-
tementen lijsten gepubliceerd van zoogdieren, vogels, vissen en 
planten. Hiervoor werd occasioneel al een beroep gedaan op de 
kennis van lokale vrijwilligers. Natuurkennis kreeg een plaats 
bij de uitbouw van het (hogere) onderwijs. Zo besliste de Franse 
overheid in 1794 dat in elke departementshoofdplaats een Ecole 
Centrale moest komen mét een plantentuin en beschikkend over 
een ‘kabinet voor natuurlijke historie’ (Isaac & Sorgeloos 1998). 
In 1816, nu 200 jaar geleden, werden de universiteiten van Gent 
en Luik opgericht en de universiteit van Leuven heropend. Voor 
de vakken plant- en dierkunde moest wel nog grotendeels een 
beroep gedaan worden op buitenlandse professoren.

Natuurhistorische genootschappen

Een bloeiperiode van natuurstudie was de tweede helft van de 
19de eeuw. Na WO I zou men naar deze periode verwijzen als 
de Belle Epoque (‘de goeie oude tijd’). België industrialiseerde 
in snel tempo, de economie groeide fors en er vormde zich een 
begoede burgerklasse. Het geloof in de toekomst, lees: de voor-
uitgang, was groot en wetenschap speelde daarbij een sleutelrol. 
De cultuur bloeide, met Brussel als kunsthoofdstad. 

De burgers werden zelfstandiger van kerk en staat en gingen 
zich verenigen in genootschappen (‘sociétés’) (Willemsen 2014). 
Naast culturele en algemeen wetenschappelijke genootschap-
pen, kwamen er ook meer gespecialiseerde waarin botanisten, 
ornithologen of entomologen elkaar vonden. Het doel was zeer 
gelijklopend. In de statuten van het botanisch genootschap 
stond het zo: ‘met als doel materiaal te verzamelen en te bestu-
deren over de inlandse flora, worden botanische verzamelingen 
aangelegd en een bulletin uitgegeven met het verslag van de 
bijeenkomsten’ (Diagre-Vanderpelen 2014). De bijeenkomsten 
waren zowel vergaderingen en lezingen als excursies. De meeste 

genootschappen beschikten ook over een bibliotheek waarvan 
de leden gebruik konden maken.

Het initiatief voor de oprichting van zo’n natuurhistorisch 
genootschap kwam vaak van professionele (jonge) weten-
schappers, maar liefhebbers vormden de grote meerderheid 
van de leden. Onder meer Crépin, een van de oprichters van 
de botanische genootschap, wees op het verschil tussen een 
genootschap en de officiële Academie waarin alleen plaats is 
voor wetenschappers.  Volgens hem betekent de oprichting van 
de botanische genootschap niet meer of minder dan ‘het begin 
van een nieuwe periode die men democratisch of extra-officieel 
zou kunnen noemen’ (Crépin 1878). Tussen de genootschappen 
waren er wel grote verschillen, vooral wat de toetreding betreft. 
Sommige waren open en bereikten al een tamelijk groot en 
divers publiek van enkele honderden leden. Andere waren veel 
elitairder en kandidaten werden door een wetenschappelijke 
commissie streng beoordeeld. Bij de leden, in het bijzonder van 
de meer open genootschappen, valt naast de vrije beroepen 
zoals artsen en apothekers het groot aantal schoolmeesters en 
onderwijzend personeel op. Daarnaast ook kleine industriëlen 
en middenstanders. Zo goed als afwezig zijn fabrieksarbeiders, 
landbouwers en andere plattelandsbewoners. De genootschap-
pen zijn een typisch stedelijk verschijnsel: Antwerpen, Gent, 
Brussel en ook Turnhout en Lier (waar het Gents genootschap 
Dodonaea een afdeling had) wedijverden met elkaar. In de 

‘Le personnage le plus grotesque…’. Getekend door Léon Becker, kunstenaar en 

auteur van het Belgisch standaardwerk over spinnen. (Bron: Van Bruyssel 1878)
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ledenlijsten staan verder weinig of geen vrouwen, maar versla-
gen laten zien dat ze wel aanwezig waren op de activiteiten, de 
uitstappen en lezingen.

De genootschappen kregen van bij het begin waardering en 
steun van de overheid en werden meteen ‘koninklijk’. Zij het 
misschien niet zozeer omwille van hun wetenschappelijk of 
educatief belang, als om hun bijdrage aan de eigenwaarde en 
het nationaliteitsgevoel van de jonge natie.  Minder bekend is 
dat natuurstudie en (sommige) genootschappen ook iets bete-
kend hebben voor de culturele emancipatie van Vlaanderen. Zo 
leerde Hendrik Conscience zijn volk niet alleen lezen, maar ook 
naar de natuur kijken. Zijn ‘Eenige bladzijden uit het boek van 
de natuur’ uit 1846 werd zelfs door Von Humboldt gelezen en 
geprezen (Teirlinck 1912).  Later werkte Conscience nog aan een 
kruidwoordenboek dat echter nooit is afgewerkt. In een land 
waar het Frans de enige officiële landstaal was, bestonden er 
wel al Nederlandstalige veldflora’s, zelfs eerder dan de gekende 
Nederlandse flora’s van Heukels en Heimans. In 1892 verscheen 
de Geïllustreerde Flora van België van de Gentse botanicus Julius 
MacLeod. Deze flora kende tot 1959 tien herdrukken. Nog ouder 
is de (wel onvoltooid gebleven) Antwerpse analytische flora van 
Van Heurck & De Beucker uit 1861. Van Heurck was enige jaren 
eerder gestart met het geven van cursussen en richtte mee het 
Antwerps Kruidkundig Genootschap op. In de 19de en vroeg 
20ste eeuw waren er ook populariserende vogelboeken in het 
Nederlands. Zo onder meer het vogelboekje van Iserbyt, in 
1906 uitgegeven door het Davidsfonds. Ernstige ornithologen 

vonden vanaf 1911 hun gading in Le Gerfaut (‘De Giervalk’), het 
gemeenschappelijk tijdschrift van twee grote ornithologische 
genootschappen. Het vogeltijdschrift bleef, zoals veel andere 
natuurhistorische literatuur in België, wel eentalig tot na WO II.

Verzamelen was in de 19de eeuw en nog lang nadien een belang-
rijk motief voor natuurstudie. Zeker in de beginjaren waren de 
uitstappen van de genootschappen nog echte ontdekkingstoch-
ten, zij het dat al dankbaar gebruik gemaakt werd van de nieuwe 
verplaatsingsmogelijkheden met de trein. Populaire bestemmin-
gen waren onder meer de kust en de Limburgse Kempen. Tussen 
1865 en 1903 organiseerde de botanische genootschap niet 
minder dan zes expedities naar Genk (Reulens 2013). Vooral de 
vallei van de Stiemerbeek (het huidige reservaat De Maten) was 
populair als groeiplaats van botanische bijzonderheden zoals 
Kleine biesvaren, Priemkruid en Kroontjeskransblad. De excur-
siegebieden van de natuurliefhebbers waren niet toevallig ook 
de lievelingsplekken van de plein air-kunstenaars. Een aantal 
hiervan waren overigens ook actief op het vlak van natuurstudie, 
met blijkbaar een bijzondere interesse voor insecten zoals de 
bekende spinnenonderzoeker Leon Becker.

Vogels in de kijker

Na WO I is er een opvallende terugval in de natuurhistorische 
activiteiten. Dat valt onder meer op door het klein aantal waarne-
mingen in vergelijking met de voorgaande periode. Een extreem 
voorbeeld is de studie van sieralgen (desmidiaceeën), een groep 

Monitoring van het Dunbergbroek door Plantenwerkgroep  Oost-Brabant in 2005. (© Jos Van Roy)
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microscopische groenwieren. In de Prodrome waren 172 soorten 
opgenomen afkomstig uit de Antwerpse en Limburgse Kempen 
(De Wildeman & Durand 1898). In 1960 kwam professor Van Oye 
op een totaal aantal soorten van 197. Het is pas in de laatste tien 
jaar en sinds de oprichting van Micrasterias, een studiewerk-
groep van Natuurpunt, dat het aantal gevonden soorten verdub-
beld is. In de eerste jaren na de oorlog was vooral de Westhoek 
populair bij wetenschappers en ramptoeristen. Nadien gingen 
onderzoekers hun blik meer richten op de verre kolonie dan op 
de natuur in het nabije vaderland. 

Tijdens het interbellum werden de sociale en andere verhou-
dingen grondig door mekaar geschud. Veel oude instellingen, 
de genootschappen inbegrepen, overleefden de oorlog niet of 
nauwelijks. Het is veelzeggend dat sommige ‘sociétés’ eentalig 
bleven, sommige zelfs tot na de eeuwwisseling. De schoolplicht 
tot 14 jaar en sociale verworvenheden, de 48 urenweek en meer 
vrije tijd en een sterk verenigingsleven in Vlaanderen leidden 
ertoe dat ook natuurstudie stilaan wel toegankelijker werd voor 
een breder publiek. In 1933 werd de ornithologische vereniging 
De Wielewaal opgericht. De ledenprijs bedroeg 10 BF (net even-
veel als bij het Botanisch Genootschap een halve eeuw vroeger). 
Het aantal leden steeg snel, van amper 42 in 1935 tot 1.500 op 
het einde van de oorlog. Door de nauwe samenwerking met een 
Nederlandse katholieke zustervereniging verschenen er in de 
eerste tijdschriftnummers populariserende en gespecialiseerde 
artikels over zeer verschillende aspecten van natuurstudie, van 
solitaire bijen tot sieralgen. Na WO II koos De Wielewaal resoluut 
voor vogelstudie. 

Het midden van de vorige eeuw zijn de hoogdagen van de vogel-
studie. Het geweer moest steeds meer wijken voor de verrekijker, 
die na de afloop van de oorlog in grotere aantallen beschikbaar 
werd. Met de Belgische Vogelreservaten (1951), het Belgicistisch 
antwoord op de Vlaamse Wielewaal, werd geleidelijk aansluiting 
gevonden tussen natuurstudie en natuurbehoud. Bij Belgische 
Vogelreservaten (later: Belgische Natuur- en Vogelreservaten, 
BNVR) stond alles in het teken van ‘het behoud van de natuur-
lijke middens in België’, wat dan wel beschouwd werd als ‘een 
noodzaak voor de natuurwetenschappen in het algemeen en 
voor de ornithologie in het bijzonder’. De populaire vogelstudie 

binnen De Wielewaal en BNVR heeft een belangrijke rol gespeeld 
bij de opbloei, popularisering en verdieping van de natuurstudie 
na WO II. Het bleef niet bij losse waarnemingen. Het noteren 
van terugkeerdata van trekvogels (fenologie) vanaf 1951 was een 
van de eerste voorbeelden van een volgehouden ‘citizen scien-
ce’-actie (burgerwetenschap). Een ander was de nestkastenactie 
van BNVR. Tussen 1964 en 1967 werden niet minder dan 44.000 
nestkasten gecontroleerd. Veel van die nestkasten hingen in 
zogenaamde vrije reservaten. Naarmate de natuur meer onder 
druk kwam, begon toegang tot gebieden een steeds grotere rol te 
spelen in de natuurstudie (en het bijhorend verenigingsleven). Bij 
De Wielewaal waren dat de ‘ornithologische studiecentra’ (OSC). 
Voor een bijzondere band tussen natuurstudie en reservaten 
zorgden de vleermuizen. In grotten, ijskelders en andere winter-
verblijfplaatsen beheerd door BNVR (later Natuurreservaten) 
werden vanaf 1971 tellingen uitgevoerd. Daaruit kwam in 1979 de 
Vleermuizenwerkgroep tot stand. 

Vogelstudie was voor en na WO II in Vlaanderen in belangrijke 
mate een verenigingsgebeuren. In een van de eerste nummers 
van De Wielewaal uit 1937 stond het zo: ‘Alleen door vereniging 
en gezamenlijke steun kan de vogelkundige wetenschap voor-
uitgang boeken.’ Thijs Caspers, een Nederlander die de geschie-
denis van het natuurbehoud in Vlaanderen tijdens het interbel-
lum onderzocht, zag het zo: ‘… ook al ontpopten de ‘Wielewalers’ 
zich […] als nauwgezette en consciëntieuze ornithologen, zo hier 
er daar krijgt men toch de indruk dat het natuurgebeuren slechts 
als een decorum voor gastronomische bijeenkomsten diende.’ 
(Caspers 1992).

Toch waren de verenigingen niet alleen. Het ringwerk, gestart 
in 1927, bleef onder het strikt toezicht van het Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen. Planten en dan in het bijzonder het 
verspreidingsonderzoek was dan weer gelieerd aan de Nationale 
Plantentuin. Een groep floristen rond Van Rompaey richtten 
in 1939 het Instituut voor Floristiek van België op (vanaf 1961 
Instituut voor Floristiek van België en Luxemburg of I.F.B.L.). De 
eerste ‘Atlas van de Belgische en Luxemburgse Flora’ is in 1972 
uitgegeven door de  Nationale Plantentuin. In 1991 werd het 
I.F.B.L. opgedoekt. Enkele jaren later werd het werk verder gezet 
door Flo.Wer (Floristische Werkgroepen).

De jeugd aan zet

De babyboom en de daaropvolgende gouden jaren na WO II 
leidden een nieuwe periode in waarin vooral de jongere  gene-
ratie van zich zou laten horen. De democratisering van het 
universitair onderwijs leverde de eerste generatie hoogopge-
leide jongeren, die zich ook zonder bemoeienis van ouderen 
enthousiast op natuurstudie storten. In 1956 werd de Belgische 
Jeugdbond voor Natuurstudie (BJN) opgericht, een vrije jeugd-
beweging naar het voorbeeld van de Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie (Vande Kerckhove & Van Gompel 2008). Ook 
in de Jeugdbond kregen vogels in de eerste jaren de meeste 
aandacht. De vogelwerkgroep werd opgericht in 1960. Vanaf 
1962 werden excursies en weekends ingericht om langs de 
kust stookolieslachtoffers te tellen. Later volgen andere studie-
werkgroepen: de plantenwerkgroep (1964), de viezebeestjes-
werkgroep (ca. 1970), de zoogdierenwerkgroep (1973) en de 

Leden van het Botanisch Genootschap op een plantentocht naar de kust in 1912. 

(Bron: Massart 1912)
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amfibieënwerkgroep (1978). Als aanvulling op de veel gebruikte 
Nederlandse KNNV-tabellen, werden ook enkele Vlaamse of 
Belgische determinatiegidsen uitgegeven: over wantsen, bloed-
zuigers, haftenlarven en mollusken. Als resultaat van de eerste, 
weliswaar mislukte, fusieoperatie tussen BJN en Wielewaal 
Jongeren (WJA) werd Euglena in 1973 een volwaardig natuur-
studietijdschrift. Na vijf nummers werd het evenwel terug een 
verenigingsblad, zij het met regelmatig natuurstudiebijdragen 
(soms als combinummer met Amoeba, het tijdschrift van de 
Nederlandse Jeugdbond NJN).

De decennia na WO II was de natuurbeweging nog sterk 
zoekende en versnipperd. De oprichting van het Centrum voor 
Natuureducatie (CVN) in 1965 als gemeenschappelijke vormings-
dienst heeft daar in eerste instantie weinig aan veranderd. Deze 
periode moet vooral gezien worden als een leerschool voor wat 
volgt. Natuurstudie werd lang als een op zich staande bezigheid 
beschouwd, maar wordt geconfronteerd met vermaatschap-
pelijking van het natuurbehoud en de opkomst van de milieu-
beweging. Natuurbehoud, zij het nog vooral natuurbescher-
ming, krijgt nu toch wat meer aandacht van de onderzoekers. 
Typisch uit die periode zijn de inventarisaties waarmee men de 
wetenschappelijke natuurwaarde van een (bedreigd) gebied 
probeerde aan te tonen. Zo gaf de Vereniging voor Natuur- en 
Stedenschoon, een vereniging met vooral veel kunstenaars, in 
1958 ‘Het Guldenboek van de Kalmthoutse Heide’ uit ‘met vijftig 
getuigenissen over haar wetenschappelijke waarde’.

Instituten en institutionalisering

Het groeiende maatschappelijk belang van natuurbehoud, 
vooral vanaf 1970, zorgde voor een institutionalisering van het 
natuurbehoud. Er werd een natuuradministratie op poten gezet 
die zich losmaakte van de traditionele groene sectoren van bos- 
en landbouw. In 1985 werd het Instituut voor Natuurbehoud (IN) 
opgericht, met eerst zetel in het verre Hasselt, later verhuisd 
naar het politieke centrum Brussel. In 2005 werden IN en 
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer samengevoegd tot het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Zo ontstond een 

grote wetenschappelijke instelling met intussen al meer dan 200 
medewerkers. Niet alleen het Vlaams niveau, ook de provincies 
gingen zich, onder impuls van de vrijwilligers, organiseren. De 
oudste provinciale koepel voor natuurstudie (‘KONA’) is in 1991 
tot stand gekomen in Limburg, gevolgd door Antwerpen (1997) 
en Brabant (2000).  In Antwerpen bestond er in de jaren ’60 al een 
kortstondige voorganger in het ‘Kontaktkomitee van de Kringen 
voor Natuurstudie en Natuurbescherming’.

Bij de verenigingen maakte de versnippering van de jaren ‘60 en 
’70 plaats voor grote gefusioneerde verenigingen. De jeugd gaf 
in 1983 het voorbeeld met de oprichting van de Jeugdbond voor 
Natuur en Milieu (JNM), een samengaan van BJN en Wielewaal 
Jeugdafdeling (WJA). De vereniging ging zich meer toeleggen 
op de werking met kinderen.  Dat natuurstudie belangrijk bleef, 
toont het congres van 1989 onder het thema ‘Natuurstudie, de 
weg naar natuurbehoud’. In de jaren ’80 en ’90 werden een reeks 
projecten opgestart die voor uiteenlopende soortengroepen 
Vlaamse verspreidingsatlassen opleverden. Deze vormden de 
basis voor de latere Rode Lijsten. Het zoogdieronderzoek kan 
gelden als voorbeeld. In 1986 publiceerde de zoogdierenwerk-
groep van de JNM een eerste, voorlopige zoogdierenatlas. In 1993 
werden in heel Vlaanderen Watervleermuizen geïnventariseerd. 
Daarvoor kon voor het eerst gebruik gemaakt worden van batde-
tectors die vanaf het einde van de jaren ’80 beschikbaar kwamen. 
In 1994 werd gestart met het in kaart brengen van de laatste 
vindplaatsen van de Wilde hamster, een project dat uitmondde 
in het eerste soortbeschermingsproject in Vlaanderen. In 1997 
kwam de werkgroep met een nieuwe atlas. Oud-JNM-ers start-
ten eind jaren ’90 de zoogdierenwerkgroep van De Wielewaal en 
in 2000, nog voor de fusie die leidde tot Natuurpunt, ontstond 
een samenwerkingsverband tussen de verschillende zoogdie-
renwerkgroepen en de Vleermuizenwerkgroep. Voor de zoog-
dieren werd al een Rode Lijst opgesteld in 1994, de gevalideerde 
volgde in 2014.

In 2001 kwam Natuurpunt tot stand door de fusie van De 
Wielewaal en Natuurreservaten. Binnen Natuurpunt is 
Natuurpunt Studie verantwoordelijk voor natuurstudie. 

Op uitkijk naar de Grauwe kiekendief in Outgaarden. (© F. Verdonckt)
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Natuurpunt Educatie staat in voor de vormingsprogramma’s. Er 
zijn gespecialiseerde lesgevers in dienst genomen voor vogels, 
planten en paddenstoelen en ongewervelden. Daarnaast wordt 
een beroep gedaan op vrijwilligers uit de werkgroepen. De 
cursussen trokken en trekken nog altijd veel volk en zijn vandaag 
vooral populair bij een publiek van 55-plussers, iets meer bij 
mannen dan bij vrouwen. In 2015 fusioneerde Natuurpunt 
Educatie met CVN (Gysels & Stryckers 2015).

Waarnemingen.be

In 2000 lanceerde De Wielewaal ‘Nieuww, een digitaal ‘natuur-
informatie- en uitwisselingsysteem’ op cd-rom waarmee o.m. 
waarnemingen konden worden ingevoerd en verspreidings-
kaartjes gemaakt. Sinds 2008 is waarnemingen.be het online 
portaal van Natuurpunt Studie voor het invoeren van natuur-
waarnemingen. Daarmee zijn intussen al miljoenen gegevens 
geregistreerd, waarvan vele ondersteund door digitale foto’s. 
De spectaculaire toename van het aantal (geregistreerde) 
waarnemingen door de communicatiemogelijkheden van de 
informatietechnologie is een van de opvallendste evoluties van 
de afgelopen decennia. Vroeger, vanaf 1990, konden vogelaars 
om zeldzaamheden te melden enkel terecht op een telefoni-
sche ‘vogellijn’. Op het hoogtepunt kreeg het antwoordapparaat 
van het systeem meer dan 200 oproepen per dag te verwerken 
(Driessens 2009). Nadien werd nog even gebruikgemaakt van 

sms-berichten, maar ook die techniek geraakte door de opkomst 
van het internet snel voorbijgestreefd. Apps maken het sinds 
enkele jaren zelfs mogelijk om waarnemingen op de plaats zelf 
in te voeren en zo direct uit te wisselen.

Studiewerkgroepen vormen vandaag de dag de bewegings-
kernen waar vrijwilligers elkaar vinden en die functioneren als 
lerende netwerken. Natuurpunt Studie overkoepelt in totaal 
meer dan 120 lokale en regionale studiewerkgroepen. Een deel 
daarvan hebben al een lange geschiedenis, andere zijn recent 
opgericht. Ook buiten de werkgroepen komen dankzij de nieuwe 
communicatiemogelijkheden de laatste jaren steeds meer 
mensen in contact met natuurstudie. Tot 20.000 geïnteresseer-
den tellen tijdens Het Grote Vogelweekend de vogels in hun 
tuin. Dat alleen al levert tot 300.000 waarnemingen per jaar. 
Natuurnieuws wordt niet alleen meer verspreid via gedrukte 
tijdschriften, maar steeds meer via digitale nieuwsbrieven en 
dagelijkse Natuurberichten. 

De initiatieven en activiteiten, de grote betrokkenheid van de 
vrijwilligers en de erkenning van het belang van de natuurwaar-
nemingen voor het natuurbehoud in nationaal en internatio-
naal verband, hebben gemaakt dat Natuurpunt Studie in 2014 
als vrijwilligersvereniging erkend werd als wetenschappelijke 
instelling. Geen einde, wel een symbolisch orgelpunt met het 
oog op de toekomst.

SUMMARY

Gysels J.  2016. Nature observation and observers in Flanders 1788-
2014. Natuur.Focus 15(3): 96-101 [In Dutch]. In this article I describe 
trends in nature observation in Flanders between the late 18th and early 
21st century. The second half of the 19th century was a first vital peri-
od, with the establishment of associations (‘sociétés’) where professional 
scientists and interested citizens held meetings and started fruitful col-
laborations. Some of these associations not only played a scientific role, 
but also contributed to the social and cultural development of the regi-
on. After WW I activities markedly declined. From the 1930s onwards, 
bird study provided a new impetus for nature observation and after 
World War II a new generation of educated, young people started to 
take the lead. They even laid the foundation for the institutionalization 
of nature conservation in the 1980s. Also, the role of non-governmental 
organizations became more prominent. Over the last few decades, the 
number of sightings rose spectacularly. Citizen science campaigns and 
new technologies allow more and more people to become actively invol-
ved in the study of nature.
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