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Beperkingen van “losse waarnemingen”

De afgelopen jaren werd de online databank www.waarnemingen.

be dé standaard in Vlaanderen voor natuurwaarnemingen. Met 25 

miljoen waarnemingen van 20.000 soorten is dit een nooit eerder 

beschikbare bron van informatie over het recente voorkomen van 

biodiversiteit in Vlaanderen. De kwantiteit is verbluffend, maar tot 

hiertoe is 95% van deze gegevens van het type toevallige, “losse waar-

nemingen”; d.w.z. verzameld zonder enig protocol, behalve dat soort, 

datum, plaats en alle expliciet vermelde details juist moeten zijn. De 

gegevens zijn fragmentair: vrijwel niemand meldt alles wat hij waar-

neemt. Waarnemers melden enkel selectief wat ze belangrijk of inte-

ressant vinden. Wat daartoe behoort, verschilt tussen waarnemers.

Zulke data geven enkel zekerheid over de aanwezigheid van soorten 

en dat is voor  analyses vaak een nadeel. Wanneer een soort ergens 

nog niet gemeld werd, dan blijft het onduidelijk waarom dat is: 

• ontbreekt de soort daar echt ?

• of heeft er daar nog niemand (met de nodige kennis) voldoende 

gezocht ?

• werd ze al waargenomen, maar heeft nog niemand de moeite 

genomen om ze te melden ? 

Afwezigheid registreren aan de hand  

van streeplijsten 

We weten veel over aanwezigheden, maar afwezigheid van soorten 

is ook belangrijke informatie, zeker als je met modellen gaat rekenen 

over het voorkomen. Daarom wordt er in buitenlandse online data-

portalen (vooral voor vogels) veel nadruk gelegd op het maken van 

volledige soortenlijsten: men vraagt de waarnemers om voor een 

periode en plaats minstens alle waargenomen soorten (en eventu-

eel aantallen) te melden op een streeplijst. Wat niet op die lijst staat, 

werd niet waargenomen. Ook in waarnemingen.be bestaat al meer-

dere jaren de mogelijkheid om zulke streeplijsten te maken voor 

gebieden, punten of gridcellen van diverse afmetingen (webreferen-

tie 1), waarbij tevens de zoektijd dient gespecifieerd te worden. Per 

jaar komen er zo een paar duizend lijsten binnen, maar dat blijft een 

te bescheiden aandeel in het geheel. 

Nieuwe functies om route en streeplijsten 

 automatisch te registreren 

Het verzamelen van betere data moest dus duidelijk eenvoudiger en 

makkelijker worden! Ondertussen wordt bijna de helft van de waarne-

mingen mobiel gemeld via apps op de smartphone, waarbij ObsMapp 

(voor Android) 80% voor zijn rekening neemt. Voor mobiele invoer 

werden daarom recent nieuwe toepassingen ontwikkeld in ObsMapp 

die met enkele kliks toelaten de gevolgde route en de zoekinspanning 

te registreren en automatisch te koppelen aan streeplijsten die alle 

waarnemingen per soortgroep samenvatten (Fig. 1). Dit laat toe om 

eender waar, eender wanneer, eender wat nauwkeurig te gaan moni-

toren met een directe link tussen geleverde zoekinspanning, zoekpad 

en de resulterende waarnemingen. Deze nieuwe monitoringroutes 

zijn ideaal om in een bepaald gebied diverse soorten(groepen) te 

monitoren. De gegevens zijn aanvullend aan de meetnetmonitoring 

voor Europese soorten die momenteel in Vlaanderen uitgerold wordt 

voor een specifiek steekproefkader (Westra et al. 2016). 

Het noteren van waarnemingen kan volledig of gedeeltelijk zijn tij-

dens de registratie van een route. Bij het afsluiten van een route dient 

aangeduid of al dan niet alle soorten en alle individuen gemeld wer-

den. Dat levert 4 verschillende types lijsten op: JaJa, JaNeen, NeenJa 

en NeenNeen (Fig. 2). Vergelijking van informatie in deze verschil-

lende types lijsten zal cruciale inzichten geven in de zoekinspanning 

en het meldingsgedrag van waarnemers.

Behoudens representativiteit – mensen gaan graag selectief naar 

plaatsen die interessanter zijn – levert deze nieuwe routeregistratie 

de best mogelijke monitoringgegevens op waarvan we alle rele-

vante kenmerken automatisch kennen: begin- en eindtijd, zoektijd, 

zoekafstand, afgelegde route, zoekpad met geografische referentie, 

bezochte habitats en alle waarnemingen per soortgroep. Hiermee 

kan een hele reeks nuttige kencijfers berekend worden: bv. de mel-

dingsfrequentie in een aantal lijstjes, het aantal waarnemingen en 

aantal individuen per zoektijd of zoekafstand, alsook zoektijd nodig 

tot een soort gevonden wordt. Herhaaldelijk gelopen routes leveren 

de beste informatie op, omdat ze ook inzicht geven in de detectie-

kans van soorten (hoeveel bezoeken zijn nodig om ze te vinden ?) 

Mobiel de route vastleggen en 
 waarnemingen automatisch koppelen

 Marc Herremans, Diemer Vercayie & Alex Kwak

Nieuwe functionaliteiten in de app ObsMapp (voor Android) laten toe de gevolgde route automatisch te registreren 

en de waarnemingen er automatisch als streeplijsten aan te koppelen. Dit biedt een directe link tussen zoekinspan-

ning, zoekpad en de resulterende waarnemingen, waardoor trends in verspreiding, aantallen en dichtheden kunnen 

berekend worden. Kortom, het wordt dé manier om eender waar, eender wanneer, eender welke soort te monitoren.

  Figuur 1. Opstart van automatische routeregistratie in ObsMapp: (links) kijk 

onder de tegel Route/punttelling, (midden) klik “Registreer route”, (rechts) zolang 

een invoerscherm open staat (zie de twee tegels bovenaan rechts: Waarneming 

of Spraak) wordt de route nauwkeurig opgenomen, zoals aangegeven door de 

 knipperende rode  opnameknop.
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maar ook eenmalig gelopen routes zijn heel nuttig. Je kan dus zelf 

kiezen waar, wanneer, hoe lang en hoe vaak je dit wilt doen. Je kan 

dit op een tocht zelfs tegelijk gebruiken voor meerdere soortgroe-

pen en op verschillende manieren door elkaar: bv. alle vogel- en 

zoogdierenwaarnemingen; de eerste van elke nieuwe soort vlinder 

maar voor enkele zeldzamere vlinders toch alle waarnemingen; en 

alle vondsten van slechts enkele, zeldzamere planten (bv. orchidee-

en). Dat geeft dan respectievelijk volgende types lijstjes: vogels en 

zoogdieren Ja-Ja, vlinders Ja-Neen, planten Neen-Ja.

Voor vogels is het maken van een volledig lijst met alle waargeno-

men soorten (type alle soorten=Ja, alle individuen=Neen) een mak-

kie; dat kan zelfs tijdens een familie-uitstap. Een volledige streeplijst 

kan vooral tijdens het broedseizoen in bos- of moerasgebied flink wat 

aandacht vergen. De routeregistratie kan ook gebruikt worden voor 

broedvogelmonitoring met avimap: als de juiste broedcodes gebruikt 

worden en opladen naar én waarnemingen.be én Sovon aangevinkt 

staan op je telefoon, dan wordt de route met alle waarnemingen in 

streeplijsten opgeladen naar waarnemingen.be, terwijl de broedvo-

gelgegevens ook in je avimap profiel terechtkomen (mits je dit gebied 

vooraf als een avimap plot hebt geregistreerd op www.avimap.be). 

Ook voor vlinders, libellen, zoogdieren, amfibieën zijn volledige 

streeplijsten (met alle soorten én individuen) vaak haalbaar, zelfs 

allemaal tegelijkertijd, al is het dan op een lentedag soms wel flink 

werken. Invoer via spraakherkenning (ObsMapp Speech) kan dan 

de efficiëntie sterk verbeteren en voorkomen dat veel aandacht 

naar het telefoonschermpje moet gaan; hiervoor is goed mobiel 

internet nodig. Behalve voor wie molshopen als “sporen” registreert, 

zijn zoogdierroutes vaak “leeg”: 0 individuen van 0 soorten. Ook 

dat is nuttige informatie en lege routes kunnen opgeladen wor-

den. Plantenstrepers zullen vooral geholpen zijn met een streeplijst 

die alle soorten, maar niet noodzakelijk alle individuen registreert. 

Als je systematisch de eerste waarneming van elke soort invoert, 

dan levert het criterium “tijd tot de soort gevonden wordt” toch 

nog goede informatie op over de relatieve talrijkheid van soorten. 

Gedeeltelijke lijsten (niet alle soorten, wel alle individuen) kunnen 

dienen om het voorkomen van enkele soorten uit diverse soortgroe-

pen samen op te volgen, bv. bijen en hun waardplant(en). 

Met de nieuwe routeregistratie is het ook eenvoudig om bv. roofvo-

geltellingen te registreren langs de weg vanuit de auto. Dergelijke 

“raptor road counts” zijn populaire klassiekers in andere delen van 

de wereld, vooral in meer open gebieden zoals savannes, waar ook 

andere opvallende soorten als trappen, ooievaars, kraanvogels, 

scharrelaars e.d. vanuit de auto geteld kunnen worden. In Europa 

kan dit gebruikt worden voor een aantal grotere, goed herkenbare 

soorten als roofvogels, kraaiachtigen, duiven, … etc. Denk altijd wel 

in de eerste plaats aan de verkeersveiligheid ! Als je zelf stuurt, kan 

het enkel met de handenvrije spraakherkenningsmodule (ObsMapp 

Speech), die trouwens via Bluetooth kan verbonden worden met 

het communicatiesysteem van moderne wagens. Het is echter altijd 

beter het vogels kijken aan een passagier over te laten. Bij het afslui-

ten van een gedeeltelijke streeplijst (alle individuen van sommige 

soorten) zijn “harde nullen” nodig om aan te geven welke doelsoor-

ten je gezocht maar eventueel niet gevonden hebt: dus bv. net voor 

het afsluiten van de route nog even “Torenvalk=0”, etc. ingeven, al 

naargelang het geval. Ook zelf te kiezen routes voor het monitoren 

van verkeersslachtoffers kan je via de nieuwe module registreren; in 

het geval geen slachtoffers gevonden werden is ook hier een “harde 

nul” nodig, bv. Ekster, verkeersslachtoffer=0. Routeregistratie vanuit 

de trein (waar je als waarnemer wél je handen vrij hebt) verloopt 

momenteel helaas vaak slecht omdat bij veel smartphones zowel de 

gps-positiebepaling als het mobiel internet ondermaats zijn op de 

trein. In treinen met wifi gaat dit beter, maar een voldoende nauw-

keurige positiebepaling van de waarnemingen tegen hoge snelheid 

blijft een uitdaging. Als je de telefoon in een houder bevestigt, kan 

waarnemen langs een route ook perfect op de fiets, al vormt wind-

ruis bij hogere snelheden wel een uitdaging voor ObsMapp Speech. 

De resultaten van route registratie vind je online terug in je profiel 

“Mijn waarnemingen.be”. Daar staat enerzijds onder “Mijn tran-

secten” een overzicht van alle geregistreerde routes en hoeveel 

streeplijsten daar telkens aan vast hangen. De streeplijsten zelf vind 

je terug onder “Mijn streeplijsten”, met zowel samenvattende infor-

matie als een kaartje met de route en waarnemingen (Fig. 3). Als je 

routeregistratie systematisch gebruikt, krijg je hier een handig over-

zicht met de samenvatting van al je excursies en wat die oplever-

 Figuur 2: Bij het afsluiten van een route dient per soortgroep aangeduid of al dan 

niet alle soorten en alle individuen gemeld werden. Dat levert 4 soorten lijsten op.

  Figuur 3: Voorbeeld van de grotere vogels langs een woon-werk route geteld 

vanuit de auto met ObsMapp Speech: 106 waarnemingen van 18 soorten op 24 

minuten over 13,4 km. Merk op dat alle waarnemingen op deze wijze pal op de 

route liggen (vergelijk met figuur 5).

  Figuur 4. Waarnemingspunt verplaatsen naar exacte locatie: zo roep je bij de 

invoer van een waarneming een achtergrondkaart op in ObsMapp (rode cir-

kel), (links) bij handmatige invoer en (midden) bij invoer na het inspreken van 

een waarneming via spraakherkenning. (rechts) Door op de kaart te klikken ver-

schijnt de pointer (geel) op het gewenste punt (bevestigen nodig via het vinkje V). 

(Satellietkaarten als achtergrond werken enkel wanneer mobiel internet beschik-

baar is).
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den. Deze overzichten zijn om privacy-redenen enkel zichtbaar voor 

jezelf, niet voor de buitenwereld.

Korte of lange routes ? 

Voor routes waarbij alle waarnemingen van alle soorten geregis-

treerd worden via ObsMapp, is er geen probleem: daarvan is elk 

detail gekend en die kunnen altijd opgesplitst worden in zoveel 

stukjes als nodig voor de analyse. Voor routes waarbij enkel het 

voorkomen van soorten – en niet alle waarnemingen – genoteerd 

worden, is er in de wetenschappelijke wereld nog onduidelijkheid 

over de optimale lengte van een route of duur van een streeplijst. 

Het concept om gedurende de nodige tijd (bv. 1,5 uur) een kilome-

terhok uit te kammen “tot je denkt alle soorten ontdekt te hebben 

die er voorkomen”, is voorbijgestreefd (ook al omdat het verwachte 

aanwezigheid en detectiekans door elkaar haalt). Alles draait nu om 

detectiekansen en die zijn meer informatief voor een korte periode 

dan voor een lange. Wanneer een stevige wandeling van 10 uur over 

10 kilometerhokken samengevat wordt op één enkele streeplijst 

met de waargenomen soorten, dan levert het aankruisen van heel 

algemene soorten als Houtduif, Merel, Vink of Koolmees niet zoveel 

informatie op. Het zou nl. al straf zijn moest je die niet tegengeko-

men zijn. Als diezelfde wandeling opgesplitst wordt in 20 kortere 

lijstjes van elk een half uur, dan is de frequentie waarmee die talrijke 

soorten voorkomen in die 20 lijstjes al een aanduiding voor hun 

talrijkheid: bv. Houtduif 18/20, Merel 8/20, Vink 15/20 en Koolmees 

6/20. Als je lijstjes zou maken van een kwartier, neemt de kracht van 

de informatie nog toe. Lijstjes die alle op 5 minuten ontdekte soor-

ten weergeven blijken al bijzonder nuttig te zijn. Het ziet er naar uit 

dat zo veel mogelijk korte lijstjes de standaard gaat worden, indien 

enkel de aanwezigheid van soorten aangekruist wordt.    

Detectieafstand vastleggen 

ObsMapp registreert waarnemingen automatisch op de gps positie 

waar de waarnemer met zijn telefoon staat (tot op een paar meter 

nauwkeurig). Maar dat is lang niet noodzakelijk ook exact waar de 

waargenomen soort zich bevindt. Opvallende soorten zie je vaak van 

ver en dan is het zeker de moeite om op de achtergrondkaart die je 

op de telefoon kan oproepen de pointer te verplaatsen naar de exacte 

plaats van dier of plant (Fig. 4). Dat levert perfecte terreininformatie 

met puntgegevens waarmee meer detailanalyses mogelijk zijn (Fig. 5).

Verplaatsen van een punt naar de exacte positie levert bovendien 

een bonus op. Telkens een verplaatst punt opgeslagen wordt, regis-

treert ObsMapp meteen ook automatisch de afstand tussen waarne-

mer en soort als een “distance sample”. Met een hele reeks dergelijke 

afstandswaarden kan achteraf de effectieve detectieafstand bepaald 

worden per soort, gedrag en habitat. Met deze informatie kunnen 

later waarnemingen omgerekend worden naar relatieve aantallen 

en dichtheden. Dit is de best mogelijke informatie die momenteel 

kan verzameld worden. Het is nogal evident dat Houtduiven van 

veel verder opgemerkt kunnen worden dan een Roodborst, maar het 

ontdekkingsprofiel verschilt ook bv. tussen een zingende Roodborst 

en Roodborstjes die stil zijn (foeragerend, ter plaatse) (Fig. 6). Vul dus 

bij het verplaatsen van een waarnemingspunt liefst ook meteen in 

welk gedrag de vogel vertoonde toen je hem opmerkte (zingend, 

roepend, foeragerend, (over)vliegend, opvliegend, …). 

De recentste versie van ObsMapp (voor Android) kan je downloaden via 

de Play Store en korte videohandleidingen over ObsMapp en de route 

registratie vind je op de website van Natuurpunt (webreferentie 2). 
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 Figuur 6. Verdelingsprofielen van de afstanden waarop volgende soorten gede-

tecteerd werden: (A) Houtduif (n=754 waarnemingen), (B) zingende Roodborsten 

(n=108) en (C) stille Roodborsten (n=181). 

  Figuur 5. Waarnemingen exact plaatsen op de kaart levert een nauwkeurige 

 terreininventaris op met veel bijkomende informatie. 356 vogelwaarnemingen 

van 33 soorten op bijna 3 uur langs een route van 5,1 km. Merk op dat de meeste  

waarnemingen hier naast de route liggen (vergelijk met figuur 3).
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Samenvatting – Summary – Résumé 

De nieuwe tools voor de mobiele registratie van de gevolgde route 

in de app ObsMapp (Android) worden beschreven. De gevolgde 

route met al haar kenmerken wordt automatisch geregistreerd en 

mee opgeladen naar www.waarnemingen.be (www.observation.

org in het buitenland). De waarnemingen worden hier automatisch 

als streeplijsten aan gekoppeld. Hiermee kunnen heel eenvoudig 

monitoringgegevens van uitstekende kwaliteit verzameld worden. 

Bij het juist positioneren van waarnemingen op de kaart, wordt hier-

mee ook automatisch de afstand tussen waarnemer en waarneming 

opgeslagen.

New mobile applications for automatic registration of the search 

route and search effort 

New tools for the mobile registration of the search path and search 

effort in the app ObsMapp (Android) are described. The search path 

(route) and all its essential features are automatically registered and 

uploaded to the portal www.waarnemingen.be (www.observation.

org outside Belgium). Records are automatically aggregated into 

checklists that are linked to the route. This allows for the easy record-

ing of excellent data for monitoring. When records of wildlife are 

exactly pointed on the map, a distance sample is also automatically 

registered.

Enregistrement mobile de l’itinéraire lié automatiquement aux 

observations

Les nouveaux outils d’enregistrement mobile de l’itinéraire dans l’ap-

plication ObsMapp (Androïd) sont décrits. Le positionnement exact sur 

la carte permet de stocker automatiquement la distance entre l’obser-

vateur et l’observation et de collecter des données de surveillance de 

haute qualité de façon très simple. La route suivie, avec toutes ses carac-

téristiques, est automatiquement enregistrée et transférée à www.waar-

nemingen.be (www.observation.org à l’étranger). Les observations sont 

ici automatiquement attachées comme listes d’encodage.
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MONARCH HG – Ervaar de details van de natuur

Observeer vogels en wild van dichtbij en krijg het gevoel dat u ze kunt aanraken. Met 
de MONARCH HG tast u het landschap snel af en de uitzonderlijke optiek arandeert 
beeldvullende scherpte en detailrijke helderheid. De kleurweergave van deze verrekijker 
is zo levensecht dat het bijna is alsof u met het blote oog kijkt. Het model is ontworpen 
voor buitenactiviteiten: robuust en compact, maar ook stijlvol en licht.

Kom meer te weten over de uitzonderlijke prestaties van de MONARCH HG op  
www.nikon.be/nl/so/nature

MONARCH HG: De meest geavanceerde MONARCH ooit
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