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EuroBirdPortal: een nieuwe dimensie  
in de Europese ornithologie
❱  Jean-Yves Paquet & Gabriel Gargallo

projecten

Samenwerking rond EuroBirdPortal
Al heel snel na de start in 2008 is waarnemingen.be een essenti-
eel onderdeel geworden van ons dagelijks leven als vogelkijkers in 
België. Wie kan zich het leven van een vogelaar nog voorstellen zon-
der dit reusachtige publieke notitieboek? Voor de meesten onder 
ons is het noteren van onze dagelijkse waarnemingen een reflex 
geworden en we vinden het volkomen vanzelfsprekend om deze 
te delen met anderen. In de zomer van 2021 werd de symbolische 
kaap van 50 miljoen waarnemingen in België overschreden, waar-
van meer dan 50 % betrekking had op vogels. Natuurlijk ontwikkel-
den zich ook elders in Europa gelijkaardige online portalen, meestal 
met gelijkaardig succes, ook al ligt bij een groot aantal landen de 
dichtheid aan veldwaarnemers veel lager dan in Vlaanderen. Door 
de verscheidenheid aan talen, verantwoordelijke organisaties en 
steun (of gebrek aan steun) van nationale of regionale overheden, 
ontwikkelde zowat elk land of zelfs elke regio van Europa zijn eigen 
verschillend natuurportaal. Deze situatie creëerde al snel een gevoel 
van frustratie bij vogelaars, vooral bij diegenen die geïnteresseerd 
zijn in vogeltrek, influx van noordelijke soorten of andere globale 
fenomenen. Als je wil weten wat er momenteel rond je eigen land 
wordt waargenomen ben je genoodzaakt om veel verschillende por-
taalsites te bezoeken, die niet altijd in je eigen taal beschikbaar zijn. 

Parallel daaraan kwam ook de wetenschappelijke waarde van de 
massaal door de portaalsites verzamelde gegevens steeds duide-
lijker naar voren, ook al stond een deel van de wetenschappelijke 
gemeenschap aanvankelijk weigerachtig tegenover het graven 
in deze “opportunistische” en ongestructureerde gegevensbron. 
Geavanceerde statistische en ruimtelijke modelleringstechnieken 
werden ontwikkeld om mondiale vragen te beantwoorden op basis 
van online portaalwaarnemingen, met een bijzonder belangrijke 
bijdrage van het Cornell lab of ornithology en het eBird-systeem, dat 
zijn oorsprong vindt in Noord-Amerika maar zich snel wereldwijd 
uitbreidt (Sullivan et al. 2017). Voor de wetenschapper die zich wil 
bezighouden met de analyse van grootschalige patronen van veran-
dering in de verspreiding van vogels met behulp van dataportalen 
in Europa, was de versnippering van gegevens over de diverse natio-
nale/regionale portaalsites in Europa vaak een groot obstakel.

Het is echter niet de eerste keer dat we in Europa met dit probleem 
van het samenvoegen van verschillende gegevensbronnen voor één 
gemeenschappelijk doel geconfronteerd worden. Doorheen Europa 
zijn ook diverse monitoringprogramma’s met uiteenlopende proto-
cols ontwikkeld voor het opvolgen van algemene vogels. Toch zijn 
we in staat om met het Pan European Common Bird Monitoring pro-
ject (PECBM) alle resultaten samen te brengen om Europese popula-
tietrends te berekenen. Dit project is ontwikkeld door de European Bird 
Census Council (EBCC), de wetenschappelijke organisatie die ook aan 
de basis ligt van de onlangs gepubliceerde Europese Broedvogelatlas. 
Geïnspireerd door deze twee succesvolle projecten heeft de EBCC 
enkele jaren geleden besloten een derde project op Europese schaal 
aan haar activiteitenpakket toe te voegen: EuroBirdPortal. 

Het idee achter EuroBirdPortal is eenvoudig: zodra we accepteren 
dat het niet realistisch en haalbaar zal zijn om één gemeenschap-

pelijk portaal te hebben dat door alle vogelaars in Europa wordt 
gebruikt, kunnen we ons het beste richten op het resultaat. We 
dienen de gegevens compatibel te maken door alle portalen aan 
te moedigen om dezelfde standaard te gebruiken en ze samen te 
brengen voor gemeenschappelijk gebruik. Ondertussen kunnen alle 
regionale organisaties hun eigen portalen blijven beheren zoals zij 
dat nodig achten voor hun lokale gebruikers.

De eerste stappen naar de oprichting van het EuroBirdPortal-
partnerschap dateren van 2013, tijdens een bijeenkomst van de 
beheerders van de belangrijkste portalen in Europa in het Zwitserse 
Ornithologisch Instituut in Sempach. Stap voor stap werd een solide 
partnerschap opgebouwd onder de koepel van de EBCC. Momenteel 
omvat het 81 instellingen uit 29 landen (zie Figuur 1). In 2015 werd 
de eerste versie van het portaal met geanimeerde kaarten van over 
heel Europa verzamelde gegevens openbaar gemaakt. Een grote 
stap voorwaarts werd gezet toen het EuroBirdPortal, dankzij een 
3-jarig door de EU gefinancierd LIFE-project (zie https://eurobirdpor-
tal.org/be2/nl/), de LIVE-versie van zijn online viewer lanceerde. De 
EBP-viewer maakt het mogelijk om in bijna-realtime de gegevens te 
verkennen die in de verschillende portalen in Europa voor 105 soor-
ten zijn verzameld. De resolutie van de getoonde kaart is 30x30 km 
voor de ruimtelijke dimensie en een week voor de tijdsdimensie. Het 
is al geweldig om de vele animatiekaarten van deze geselecteerde 
soorten te visualiseren en verschillende jaren, verschillende soorten 
samen enz. te vergelijken. Maar het is ook belangrijk om het proces 
“achter de schermen” te beseffen dat nodig was om zover te komen 
en dat op zich een schitterend succes vormt. Er werd overeenstem-
ming bereikt over een gemeenschappelijke gegevensstructuur, die 

❱ Figuur 1. Huidige dekking (2021) van EuroBirdPortal. Landen in het rood zijn 
recente leden van het partnerschap die hun gegevens nog niet delen (Slovenië is 
onlangs begonnen met het samenvoegen van hun gegevens).
Figure 1. Current (2021) coverage of EuroBirdPortal. Countries in red are recent members of the 
partnership not yet sharing their data.
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nu wordt gedeeld door alle portalen, die hun gegevens elke nacht 
naar een centrale server sturen. Dit proces is geautomatiseerd en zal 
in de komende jaren worden uitgebreid naar meer soorten. 

De globale cijfers zijn ronduit indrukwekkend. In heel Europa dra-
gen meer dan 120.000 vogelkijkers bij aan wat een van de grootste 
citizen-science projecten ter wereld is. Elk jaar worden ongeveer 57 
miljoen gegevens toegevoegd aan de centrale databank.

Mogelijkheden van dit Europese portaal
Maar wat zit er in dit project voor de amateur vogelkijkers? Eerst en 
vooral valt er dankzij deze site enorm veel te leren over de 105 soor-
ten die al zichtbaar zijn in de online live-viewer. Het is fascinerend 
om de golven van aankomst en vertrek van trekvogels doorheen het 

continent in geanimeerde kaarten te kunnen opvolgen. Twee kaar-
ten worden naast elkaar getoond, voor een vergelijking van verschil-
lende soorten of dezelfde soort maar in verschillende periodes, met 
verschillende kijkopties (zoals het tonen van enkel het voorkomen 
(aan/afwezigheid) of echte tellingen). 

In Figuur 2 krijg je een overzicht van de verschillende knoppen en 
tools van deze website.

Sommige bekende trekpatronen zijn gemakkelijk zichtbaar. 
We denken dan bijv. aan de zeer geconcentreerde route van 
Kraanvogels Grus grus die Europa schuin doorkruisen van 
Scandinavië naar Spanje (Figuur 3). Na de spectaculaire populatie-
toename van deze soort worden nu nieuwe trekcorridors beschre-
ven in Europa, met name een die eind jaren 2000 ontstond en 
die de oostelijke en westelijke vliegroutes verbindt via Oostenrijk 
en Noord-Italië naar de Camargue in Frankrijk (Salvi 2016) (zie 
Figuur 4).

❱ Figuur 3. Trek van Kraanvogels Grus grus in de week van 8-14 oktober voor 
twee najaren (2012 vergeleken met 2020). Zie https://eurobirdportal.org/be2/
nl/#home/GRUGRU/q2012-/GRUGRU/q2020-/ voor de geanimeerde kaarten.
Figure 3. Situation of the Common Crane Grus grus migration on the week 8-14 October 
for two autumns (2012 compared to 2020). See https://eurobirdportal.org/be2/nl/#home/
GRUGRU/q2012-/GRUGRU/q2020-/ for the animated maps.

België als EuroBirdPortal partner
Natagora en Natuurpunt zijn de partners van EuroBirdPortal in 
België. Dankzij hun zeer efficiënte gemeenschap van validators, 
staan ze garant voor een hoge kwaliteit van de gegevens die door 
een aanzienlijk aantal waarnemers worden aangeleverd (onge-
veer 2 miljoen vogelrecords per jaar). Zij promoten ook actief 
het gebruik van de “volledige lijst”, aangezien het registreren 
van volledige lijsten met alle waargenomen soorten de waarde 
van de gegevens sterk verhoogt, vergeleken met losse waarne-
mingen. Waarnemingen.be gegevens worden elke nacht gesyn-
chroniseerd met EuroBirdPortal, maar het is goed te weten dat 
ook het trektellen.org portaal verbonden is met EuroBirdPortal. 
Jaarlijks is dit portaal goed voor ca. 186.000 Belgische gegevens, 
met een stijgende trend. Ook het percentage gegevens dat in 
volledige lijsten is opgenomen stijgt van 5,8% in 2015 tot 8,9% 
in 2020. Als u dit systeem in het buitenland gebruikt, is het mis-
schien interessant om te weten dat ook de via Observation.org 
verzamelde gegevens aan de standaard voldoen en tevens naar 
EuroBirdPortal worden gestuurd als de nationale partners dat 
willen (dit is momenteel het geval in Griekenland en Spanje en 
natuurlijk ook voor Nederland).

Kies tijdvak (voorbije 52 weken tot vandaag of een blik in het verleden
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❱ Figuur 2. Overzicht van de verschillende besturingselementen van de website Eurobirdportal.org.
Figure 2. Overview of the different functions within Eurobirdportal.org.
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Ook enkele schaarsere vogels in Europa worden getoond, zoals 
Bladkoning Phylloscopus inornatus. Figuur 5 laat een duidelijk ver-
schil zien tussen een typisch jaar (hier 2020) en een najaar waarin de 

aankomst van trekvogels in West-Europa iets is vertraagd (hier 2018). 
De fenologische grafiek onderaan de afbeelding laat zien hoe de in 
Europa zichtbare trek zich concentreert in het najaar ; de soort is nog 
steeds een echte zeldzaamheid in het voorjaar.

Sinds 2018 zijn de kaarten ook zichtbaar op “live-mode”, in bijna-
realtime, met elke nacht een automatische update van de laatste 52 
weken. Zo kan de ongeduldige vogelaar de aankomst van enkele van 
zijn “bijzondere vogels” opvolgen . De volgende influx van Pestvogel 
Bombycilla garrulus, Ruigpootbuizerd Buteo lagopus of Roodpootvalk 
Falco vespertinus zal waarschijnlijk al zichtbaar zijn in EuroBirdPortal, 
voor de eerste vogels in België gemeld zullen worden.

Niet alleen gegevens delen, maar ook leren 
van de diversiteit
Een van de grote neveneffecten van het bouwen van een project 
als EuroBirdPortal is de mogelijkheid voor anders gescheiden por-
talen om van elkaar te leren en de globale kwaliteit van de data te 
verhogen. Een minimale datastructuur is reeds iets dat alle portalen 
bereiken, maar wij kunnen veel leren van de manier waarop ande-
ren omgaan met zaken als het optimaliseren van het validatieproces, 
het verhogen van het aandeel records dat in de vorm van volledige 
lijsten wordt ingevoerd, het ontwerpen van nieuwe hulpmiddelen 
voor de gebruikers e.d. In het kader van het partnerschap werd een 
gids van “beste praktijk” opgesteld. Tijdens de regelmatige vergade-
ringen van het partnerschap kwamen ook nieuwe studieprojecten 
of ideeën voor praktische toepassingen naar voren. Dit is de toege-
voegde waarde van een dergelijke “bottom-up”-benadering, waar-
bij alle partnerportalen een goede kennis hebben van hun eigen 
gebruikersgemeenschap en daardoor een langdurige kwalitatieve 
en kwantitatieve gegevensstroom kunnen garanderen. Een derge-

❱ Figuur 4. Trek van Kraanvogels Grus grus in Europa de laatste week van novem-
ber 2016. De nieuwe Oostenrijks-Italiaanse corridor is duidelijk zichtbaar ten 
zuiden van de Alpen.
Figure 4. Situation of the Common Crane Grus grus migration in Europe, the last week of 
November 2016. The new Austro-Italian corridor is clearly visible south of the Alps.

❱ Kraanvogel Grus grus. 12/11/2011. Zierikzee (NL) (Foto: Raymond De Smet)
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lijk gegevensverzamelingssysteem op continentale schaal zou in de 
Europese context zeer moeilijk vanuit een “top-down”-benadering 
kunnen worden opgelegd.

Hoewel het verstrekken van geweldige visualisatiehulpmiddelen 
voor de vogelgemeenschap de kern van het project vormt, is het 
uiteindelijke doel van EuroBirdPortal ervoor te zorgen dat een aan-

tal belangrijke wetenschappelijke vragen in de ornithologie naar 
behoren kunnen worden beantwoord dankzij deze geconsolideerde 
database op continentale schaal. Eén van die belangrijke vragen is 
een beter begrip van de invloed van globale veranderingen op de 
levenscyclus van vogels (Weisshaupt et al. 2021), een beter begrip 
van het verband tussen fenologie en populatieveranderingen en vele 
andere aspecten van vogelverplaatsingen over het continent (Fink et 
al. 2019). Er zijn reeds verschillende studies over dit onderwerp aan 
de gang. Onlangs heeft Adrien Joseph, student aan de Universiteit 
van Louvain-la-Neuve onder leiding van Prof. Hans van Dyck, het 
verband onderzocht tussen de ontwikkeling van een vogelpopu-
latie op Europese schaal en de spreiding van de terugkeerperiode 
tijdens de voorjaarstrek. Zijn hypothese was dat een langere periode 
tussen de eerste waarnemingen van de terugkeer van een trekvo-
gel en de “volledige terugkeer” van alle individuen van die soort (de 
“spreiding” van de terugkeer), de soorten meer flexibiliteit zou bie-
den om het hoofd te bieden aan eventuele ongunstige omstandig-
heden. Deze grotere veerkracht zou kunnen resulteren in een betere 
populatietrend dan voor de minder “fenologisch flexibele” soorten. 
Zijn eerste analyses van EuroBirdPortal-gegevens lijken inderdaad 
in die richting te wijzen: er is een positief significant verband tussen 
de spreiding van de terugkeer en de populatietrends (Joseph 2021). 
Een voorbeeld van een dergelijk spreidingsverschil wordt getoond 
voor twee Acrocephalus-zangers. De Rietzanger A. schoenobaenus 
doet er gemiddeld 56 dagen over (volgens de gegevensanalyse van 
EuroBirdportal) vanaf de eerste aankomsten in het broedgebied tot 
de “volledige terugkeer”, terwijl dit voor de Bosrietzanger A. palustris 
gemiddeld 29 dagen duurt (Figuur 6).

Er zijn meer onderzoeksprojecten op komst, waarbij EuroBirdPortal-
gegevens worden gecombineerd met andere gegevens over popu-
latietrends, maar ook ringgegevens, dankzij een samenwerking met 
Euring (de coördinerende organisatie voor Europese vogelringpro-
gramma’s). De waarde van EuroBirdportal ligt ook in toegepaste pro-
jecten: de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft 
veel belangstelling getoond voor het portaal, omdat realtimegege-
vens over de verplaatsingen van watervogels in heel Europa zouden 
kunnen helpen bij het voorspellen van de verspreiding van vogel-
griep in geval van een uitbraak. 

Op het niveau van de afzonderlijke portaalsites, met name waar-
nemingen.be, bestaat de volgende uitdaging erin het aandeel van 
gegevens in volledige lijsten verder te verhogen. Een volledige lijst 
maken van alle geregistreerde soorten bij een terreinbezoek levert 
veel meer informatie op dan losse waarnemingen. Een lijst van alle 
soorten die gedurende een bepaalde periode zijn waargenomen, 
geeft indirecte maar waardevolle informatie over de waarnemings-
inspanning en ook over de afwezigheid van een soort. Het is heel 
gemakkelijk om een volledige lijst in te voeren met behulp van een 
van de mobiele toepassingen (ObsMapp en iObs). Opgelet: het 
invoeren van lijsten kan zeer verslavend worden in het veld, want je 
zal snel de positieve impact merken omdat het automatisch je aan-
dacht verhoogt bij het zoeken naar vogels.

Dankzij de samenwerking met de EFSA wordt verwacht dat binnen-
kort meer soorten aan de LIVE-viewer zullen worden toegevoegd 
en dat ook de internationale dekking zal toenemen (vooral in het 
oosten). Dus hou deze site (https://eurobirdportal.org/be2/nl/) in de 
gaten voor nieuwe ontwikkelingen!

Jean-Yves Paquet, Natagora, European Bird Census  
Council board member. jean-yves.paquet@aves.be
Gabriel Gargallo, Institut Català d’Ornitologia,  
EuroBirdPortal steering committee chair
Nederlandse vertaling tekst: Koen Leysen

❱ Figuur 5. Vergelijking van de trek van Bladkoning Phylloscopus inornatus in 
Europa, derde week van september in 2018 en 2020. Zie https://eurobirdportal.
org/be2/nl/#home/PHYINO/p2018/PHYINO/p2020/ voor de geanimeerde kaarten.
Figure 5. Comparison of the migration situation of the Yellow-Browed Warbler Phylloscopus 
inornatus in Europe, third week of September in 2018 and 2020. See https://eurobirdportal.org/
be2/nl/#home/PHYINO/p2018/PHYINO/p2020/ for the animated maps.

❱ Figuur 6. Verschillen in fenologie tussen twee nauw verwante soorten: 
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus is een vroege voorjaarstrekker, maar zijn 
terugkeer is over een langere periode gespreid dan die van de laat terugkerende 
Bosrietzanger A. palustris.
Figure 6. Differences of the phenology of two closely related warblers: Sedge Warbler 
Acrocephalus schoenobaenus is an early spring migrant but its returns are spread over a larg-
er period than for the late returning Marsh Warbler A. palustris.

❱ Bladkoning Phylloscopus inornatus. 29/09/2020. Heist (W) (Foto: Johan Buckens)
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❱ Bosrietzanger Acrocephalus palustris. 08/06/2021. Ekeren, Bospolder (A)  
(Foto: Marc Tielemans)

Samenvatting - Summary - Résumé
In Europa is het afgelopen decennium een verscheidenheid aan 
vogelregistratieportalen ontwikkeld, als afspiegeling van de ver-
scheidenheid aan talen en vogelkijkculturen in de verschillende 
landen. De waarde van dergelijke citizen-science-gegevens voor fun-
damentele en toegepaste wetenschappen is nu algemeen erkend. 
Om een beter globaal inzicht te krijgen in de grootschalige variatie 
in de verspreiding en talrijkheid van vogels over het continent, en 
in de seizoensgebonden of interjaarlijkse variaties van deze ver-
spreiding, is het van essentieel belang om alle gegevens van de 
verschillende portaalsites samen te brengen. Dit is het hoofddoel 
van EuroBirdPortal, een project dat door de European Bird Census 
Council wordt georganiseerd via een partnerschap van 81 instellin-
gen uit 29 landen. Samen zijn de EuroBirdPortal-partners in staat om 
57 miljoen records per jaar te mobiliseren, verzameld door 120.000 
vogelkijkers. Daarmee is het een van de grootste citizen-science-
projecten ter wereld. In België dragen waarnemingen.be (onge-
veer 2 miljoen vogelgegevens per jaar) en trektellen.org (ongeveer 
180.000 gegevens per jaar) bij aan EuroBirdPortal. Elke nacht wor-
den deze gegevens gesynchroniseerd met de centrale databank. 
Geanimeerde kaarten van de verspreiding van de abundantie van 
105 soorten (meestal trek)vogels zijn reeds zichtbaar in de “live vie-
wer”, eurobirdportal.org. Hierdoor kan iedereen de bewegingen van 
vogelpopulaties over het hele continent visualiseren, op een schaal 
die met de afzonderlijke portaalsites zelf niet mogelijk is. Men kan 
hierbij het ene jaar met het andere, of een soort met een andere 
vergelijken. Deze geglobaliseerde databank biedt talrijke perspec-
tieven voor fundamenteel en toegepast onderzoek, met name op 
het gebied van de aanpassing van de levenscyclus aan een wereld 
in snelle verandering.

EuroBirdPortal, a new dimension to European ornithology
In Europe, a variety of bird recording portals has been developed 
during the last decade, as a mirror of the diversity of languages and 
birdwatching cultures in the different countries. The value of such 
citizen-science data for fundamental and applied sciences is now well 
established. To better apprehend large-scale variation in bird distribu-
tion and abundance across the continent, and seasonal or interannual 
variations of this distribution, it is essential to bring together all data 
from the different portals. This is the primary goal of EuroBirdPortal, 
a project organized by the European Bird Census Council through 
a partnership of 81 institutions from 29 countries. Altogether, the 
EuroBirdPortal partners are able to mobilize 57 million records a 
year, collected by 120.000 birdwatchers. This makes it one of the big-

gest citizen-science projects in the world. In Belgium, waarnemingen.
be (around 2 million bird records a year) and trektellen.org (around 
180.000 records a year) are both contributing to EuroBirdPortal. 
Every night, these data are synchronized with the central repository. 
Animated maps of distribution of abundance of 105 species of (mostly 
migratory) birds are already visible in the “live viewer”, eurobirdpor-
tal.org. This allows anybody to visualize bird population movements 
across the continent, at a scale not possible with the single portals 
themselves, and to compare one year with another, or a species with 
another. This globalized database offers numerous perspectives in 
fundamental and applied research, especially in the field of life cycle 
adaptation to global change.

EuroBirdPortal, une nouvelle dimension pour l’ornithologie 
 européenne
En Europe, une diversité de portails destinés à enregistrer les données 
d’observations d’oiseaux ont été développés au cours de la dernière 
décennie, cette diversité reflétant les particularités des cultures ornitho-
logiques et de langues parlées dans les différents pays européens. La 
valeur de ces banques de données pour la recherche fondamentale et 
appliquée est maintenant bien établie. Pour mieux appréhender à large 
échelle la variation de la répartition et de l’abondance des oiseaux, à tra-
vers l’espace et les saisons, il est essentiel de pouvoir rassembler toutes 
les données des différents portails. C’est l’objectif de EuroBirdPortal, un 
projet porté par l’EBCC (European Bird Census Council) à travers un par-
tenariat de 81 institutions dans 29 pays. Tous ensemble, les partenaires 
d’EuroBirdPortal sont capables de mobiliser chaque année 57 millions 
de données d’observations d’oiseaux, collectées par plus de 120.000 
ornithologues amateurs. Cela en fait un des plus importants projets de 
sciences participatives dans le monde. En Belgique, les données ornitho-
logiques rassemblées par waarnemingen.be / observations.be (environ 
2 millions par an) et trektellen.org (plus de 180.000 par an) contribuent 
à EuroBirdPortal. Chaque nuit, ces données sont synchronisées avec le 
dépôt central. Des cartes animées pour 105 espèces d’oiseaux (princi-
palement des espèces migratrices) sont déjà visibles sur le “live viewer”, 
eurobirdportal.org. Cela permet à tout un chacun de visualiser les mou-
vements de populations à travers le continent, à une échelle impossible 
à visualiser avec les portails individuels par pays. Cela permet aussi de 
comparer une année à l’autre pour la même espèce, ou deux espèces 
entre elles. Cette banque de données globalisées offre de nombreuses 
perspectives en recherche fondamentale et appliquée, en particulier 
dans le champ de la compréhension des adaptations du cycle de vie 
face aux changements globaux.
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