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De informatie in waarnemingen.be wordt massaal geraadpleegd en is geschikt voor 
het maken van verspreidingskaarten en voor het volgen van snelle veranderingen in 
verspreidingen, bv. van de vele klimaatnieuwkomers, exoten of invasies. De ruwe 
statistieken van gemelde aantallen kunnen sterke veranderingen duiden, ondanks 
(kleine) variaties in zoekinspanning en meldingsgedrag door de waarnemers. Voor 
gebieden kan een rapport (quickscan) gemaakt worden over de onderzoeksgraad per 
soortgroep, de soortenrijkdom en het voorkomen van beheerrelevante soorten en 
invasieve exoten. Aantallen gemeld door waarnemers die veel waarnemingen 
registreren, kunnen gecorrigeerd worden voor de zoekinspanning en leveren bruikbare 
cijfers op over (veranderingen in) fenologie en ruwe trends in aantallen. Dé grootste 
meerwaarde wordt verkregen door voor een groot geografisch gebied alle data (uit 
verschillende dataportalen) samen te leggen.  
 

Verbluffend veel online bezoekers   

27.566 unieke waarnemers hebben al data uit België aangeleverd aan www.waarnemingen.be. Maar 
zij vormen niet de voornaamste gebruikers van de site, of toch niet numeriek gesproken. De website 
kent nog veel meer bezoekers dan diegenen die waarnemingen invoeren. Er zijn gemiddeld zo’n 
35.000 unieke bezoekers per maand (Figuur 1) en 3-400.000 unieke per jaar: in totaal al zo’n 3 
miljoen sinds de start (bron: Google analytics; in werkelijkheid gaat het om IP adressen en niet 
noodzakelijk om unieke personen; webref1). Deze grote gebruikersgemeenschap is een van de 
sterktes van de site. Alles samen waren er al 230 miljoen paginaweergaven. De uitgebreide 
automatische feedback die men op de website kan vinden over waarnemingen, kaarten, foto’s, 
statistieken, trends, enz. maken het portaal heel aantrekkelijk, ook voor niet waarnemers.   

 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/


 

Figuur 1. Verloop van het aantal unieke bezoekers per maand aan www.waarnemingen.be. (bron Google analytics) 
 

Vooral de 4.5 miljoen foto’s op de site blijken bijzondere aandachttrekkers te zijn. Zij werden in totaal 
al 565 miljoen keer bekeken (bijkomend aan de bovenstaande paginaweergaves). In tijden waarin 
het uitsterven van natuurervaringen bij mensen een belangrijke bedreiging vormt voor het behoud 
van biodiversiteit (Schuttler et al. 2018), draagt net dit soort inspirerende contacten via citizen 
science platformen bij tot het opleven van de belangstelling voor natuur bij een heel breed publiek. 
Bezoekers van de website komen uit 180 landen (sinds begin 2017), maar 81% komt uit België en 12% 
uit Nederland. Ook opvallend: 44% van de bezoekers zijn vrouwen, terwijl dat bij de waarnemers 
slechts een minderheid is (Jacobs et al. 2018). 

 

Losse waarnemingen toch heel bruikbaar 

De grote meerderheid van de waarnemingen zijn ‘losse waarnemingen’: die geven enkel de 
aanwezigheid van een soort weer en hebben een aantal beperkingen (Herremans et al. 2018). Maar 
bv. om een verspreidingskaart te maken, is aanwezigheid van een soort precies wat je zoekt, dus 
daarvoor zijn losse waarnemingen goed bruikbaar. In waarnemingen.be  kan je online voor elke 
soort verspreidingskaarten maken binnen geselecteerde datumgrenzen. Zo zien we bv. dat de Bonte 
Vliegenvanger Ficedula hypoleuca  in Vlaanderen in het broedseizoen van 2018 vooral voorkwam in 
de Kempen (Figuur 2). De conclusie van dat grotere patroon is veilig omdat de waarnemersdichtheid 
voldoende hoog is in elke regio in Vlaanderen. Voor de kleinere gaatjes in de verspreiding echter 
(vooral in Limburg) kan er een andere verklaring zijn: het is best mogelijk dat de soort hier wel 
broedt, en dat waarnemers dat weten, maar dat dit niet aan waarnemingen.be werd gerapporteerd.  
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Figuur 2. Verspreiding van de Bonte vliegenvanger in Vlaanderen  
in het broedseizoen (10 mei-30 juni) 2018 volgens waarnemingen.be.  

 

Door de hoge dichtheid aan waarnemers zijn vooral snelle en sterke veranderingen in het 
verspreidingsgebied van veel gemelde (vaak opvallende) soorten goed te documenteren. Een goed 
voorbeeld is de Buxusmot Cydalima perspectalis, een invasieve exoot die in 2010 voor het eerst op 1 
locatie werd waargenomen in Vlaanderen, en minder dan een decennium later het grootste deel van 
Vlaanderen en Brussel heeft gekoloniseerd (Figuur 3). De soort heeft de natuurlijke verspreiding van 
inheemse Buxus Buxus sempervirens in Wallonië nog maar net bereikt in de Maasvallei, maar de 
rest van Wallonië zal allicht snel volgen.   

Ook zeldzame soorten van populaire soortgroepen kunnen in veel gevallen goed gevolgd worden via 
waarnemingen.be. Het plaatje is vaak vrij compleet omdat er zoveel waarnemers actief zijn en 
omdat zeldzamere soorten specifiek gezocht én graag gemeld worden, vooral als ze goed 
herkenbaar zijn. De vestiging van de Spaanse vlag Euplagia quadripunctaria, een ‘bijlage 4 soort’ van 
de Europese Habitatrichtlijn (waarover België dus aan Europa moet rapporteren over de toestand),  
startte in Vlaanderen in het Leuvense rond de eeuwwisseling (Bergmans 2007, Jacobs et al. 2008), net 
voor de start van waarnemingen.be.  De snelle verdere kolonisatie van Vlaanderen is goed 
gedocumenteerd (Figuur 4). Zo is er nog een lange lijst van voorbeelden in diverse soortgroepen 
waarbij de snelle recente uitbreiding in Vlaanderen goed in kaart wordt gebracht via 
waarnemingen.be (Tabel 1). Tal van soorten die recent nieuw toekwamen in Vlaanderen of België 
werden eerst gemeld of zelfs ‘ontdekt’ via waarnemingen.be. Uiteraard zijn echt helemaal nieuwe 
soorten, zoals nieuwe exoten, sterk vertegenwoordigd in deze lijst (Tabel 2). Het verdwijnen van 
soorten is moeilijker op kaart te volgen, omdat het proces iets anders verloopt, waarbij in eerste 
instantie de aantallen sterk afnemen en de verspreiding maar drastisch begint in te krimpen 
wanneer de soort (lokaal) weg is. Dat zien we momenteel bv. wel in de verspreidingskaartjes van 
Zomertortel Streptopelia turtur,  Graszanger Cisticola juncidis, Grauwe gors Miliaria calandra en 
Argusvlinder Lasiommata legera. 

 



 

Figuur 3: Uitbreiding van het verspreidingsgebied van de Buxusmot Cydalima perspectalis,  
per twee jaar volgens waarnemingen.be. 

 

 

Figuur 4. Snelle uitbreiding van het verspreidingsgebied van de Spaanse vlag Euplagia quadripunctaria  
in Vlaanderen volgens waarnemingen.be. 

  



Tabel 1. Voorbeelden van soorten waarvan het toegenomen voorkomen en/of de recente uitbreiding in 
België/Vlaanderen goed in kaart is gebracht via waarnemingen.be  

 

  

 

  

Soorten met sterke recente uitbreiding
Vogels

Vale gier (Gyps fulvus) (webref 2-3)
Brandgans (Branta leucopsis)
Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)

Zoogdieren
Everzwijn (Sus scrofa)
Steenmarter (Martes foina)
Boommarter (Martes martes)

Reptielen
Muurhagedis (Podarcis muralis) (webref 4)

Vlinders
Bruin blauwtje (Aricia agestis) 
Kaasjeskruiddikkopje (Carcharodus alceae) (webref 5)
Staartblauwtje (Cupido argiades) (webref 6)
Keizersmantel (Argynnis paphia)
Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) (webref 7)
Iepenpage (Satyrium w-album) (webref 8)

Nachtvlinders
Zwart weeskind (Mormo maura) (webref 9)
Gepluimde snuituil (Polypogon plumigeralis)
Kadeni stofuil (Caradrina kadenii) (webref 10)
Vaal kokerbeertje (Eilema caniola)
Oranje eikenbladroller (Cydia amplana)

Libellen
Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) (webref 11)
Bruine korenbout (Libellula fulva)
Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum)
Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles)

Bijen-wespen
Klimopbij (Colletes hederae)
Aziatische hoornaar (Vespa velutina) (webref 12)
Breedbandgroefbij (Halictus scabiosae )
Iepenzigzagbladwesp (Aproceros leucopoda)  (webref 13)

Wantsen
Bladpootrandwants (Leptoglossus occidentalis) (webref 14)

Sprinkhanen
Gouden sprinkhaan (Chrysochraon dispar) (webref 15)
Greppelsprinkhaan (Roeseliana roeselii) (webref 15)

Spinnen
Valse Wolfspin (Zoropsis spinimana)

Kevers
 Bolitophagus reticulatus
Callidiellum rufipenne (webref 16)

Planten
Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteoalbum)
Grijze melde (Atriplex micrantha) (webref 17)

Mossen
Dwergwratjesmos (Cololejeunea minutissima) (webref 18)

Paddenstoelen
Spechtinktzwam (Coprinopsis picacea)
Zwarte amaniet (Amanita inopinata) (webref 19)



Tabel 2. Voorbeelden van nieuwe soorten voor België of Vlaanderen eerst gemeld via waarnemingen.be. 
 

  

Soorten nieuw voor Vlaanderen of België 
Vogels

Wenkbrauwalbatros (Thalassarche melanophris) (webref 20)
Audouins Meeuw (Ichthyaetus audouinii)
Siberische taling (Sibirionetta formosa)
Arendbuizerd (Buteo rufinus)
Kleine Torenvalk (Falco naumanni) (webref 21)
Amerikaanse oeverloper (Actitis macularius)
Groene bijeneter (Merops persicus) (webref 22)
Bonte tapuit (Oenanthe hispanica) (webref 23)
Bruine Lijster (Turdus eunomus)
Langstaartklauwier (Lanius schach) (webref 24)
Grijze junco (Junco hyemalis) (webref 25)

Zoogdieren
Wilde kat (Felis sylvestris) (webref 26)
Groenlandse walvis (Balaena mystecetus) (webref 27)
Narwal (Monodon monoceros) (webref 28)
Prevosteekhoorn (Callosciurus prevostii)
Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus niger) (webref 29)
Amerikaalse rode eekhoorn (Tamiasciurus hudsonicus)
Patagonische haas/Mara (Dolichotis patagonum)

Dagvlinders
Scheefbloemwitje (Pieris mannii) (webref 30)
Braamparelmoervlinder (Brenthis daphne) (webref 31)
Oostelijke vos (Nymphalis xanthomelas) (webref 32)

Nachtvlinders
Zuidelijke graanboorder (Sesamia nonagrioides) (webref 33)
Bandstipspanner (Idaea degeneraria) (webref 34)
Klein geel weeskind (Catocala nymphagoga) (webref 35)
Prachtpurperuiltje (Eublemma purpurina) (webref 36)

Libellen
Witpuntoeverlibel (Orthetrum albistylum) (webref 37)
Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons) (webref 38)

Bijen-wespen
Aziatische hoornaar (Vespa velutina)
Zwaluwbij (Hoplitis anthocopoides)  
Luzernebehangersbij (Megachile rotundata )  (webref 39)
Stadsmaskerbij (Hylaeus punctatus) (webref 40)
Lasioglossum puncticolle
Blasticotoma filiceti (webref 41)
Eikenzandbij (Andrena ferox )
Schermbloemzandbij (Andrena nitidiuscula )
Dageraadzandbij (Andrena nycthemera )
Doornkaakzandbij (Andrena trimmerana )
Tweelobbige Wolbij (Anthidium oblongatum )
Dikbekbehangersbij (Megachile genalis )
Pyreneese Behangersbij (Megachile pyrenaea )
Borstelwespbij (Nomada stigma )
Zwaluwbij (Hoplitis anthocopoides)   
Zwartgespoorde houtmetselbij (Hoplitis leucomelana )
Boommetselbij (Osmia parietina )
Driedoornige metselbij (Osmia tridentata )
Boemerangmaskerbij (Hylaeus difformis ) 
Stipmaskerbij (Hylaeus styriacus )  
Groene zandbij (Andrena viridescens ) (webref 42)
Waaiergroefbij (Lasioglossum pallens )  
Kraagbloedbij (Sphecodes spinulosus )
Kalkgraslandwespbij (Nomada piccioliana )
Vlekkenbij (Thyreus orbatus )
Panurgus dentipes  

Kevers
Grijze ruighaarwaterkever (webref 43)

Sprinkhanen
Grote spitskop (Ruspolia nitidula) (webref 44)

Vliegen
Suzuki fruitvlieg (Drosophila suzukii) (Mortelmans et al. 2012)
Sachalin-elfje (Melangyna pavlovskyi) (webref 45)

Mossen
Kalkroestvoetje (Bryoerythrophyllum ferruginascens) (webref 46)

Planten
Kruismuur (Moenchia erecta)
Distelkomkommer (Cucumis dipsaceus)
Cucumis myriocarpus
Parentucellia latifolia

Paddenstoelen
Halvemaantjesmosschijfje (Octosporopsis nicolai) (webref 47)
Olijfbladtaailing (Marasmius corbariensis) (webref 48)
Oranje oesterzwam (Phyllotopsis nidulans) (webref 49)
Pimpernelmeeldauw (Podosphaera ferruginea) 
Violetbruine gordijnzwam (Cortinarius balteatocumatili (webref 50)
Zwarte amaniet (Amanita inopinata) (webref 51)



Over de verspreiding van soorten biedt waarnemingen.be voor Vlaanderen en Brussel de best 
beschikbare actuele informatie van het algemene patroon voor de meeste soorten.  

Een nog grotendeels onontgonnen terrein is onderzoek naar de habitatvoorkeur van soorten op 
basis van losse waarnemingen. Losse waarnemingen blijken meer geschikt om dit te onderzoeken 
dan gegevens gebaseerd op monitoringprogramma’s, gezien het veel groter aantal gegevens én hun 
geografische spreiding (Redhead et al. 2016). 

 

De kracht van grote getallen  

Veranderingen in aantallen opvolgen met losse waarnemingen is riskant omdat de zoekinspanning 
en het meldingsgedrag niet constant  zijn (tussen regio’s, gebieden, seizoenen, jaren). Het aantal 
waarnemers en waarnemingen per waarnemer nemen toe. Kleine veranderingen in het aantal 
meldingen kunnen dus meerdere oorzaken hebben, waarvan veranderingen in zoekinspanning of 
meldingsgedrag misschien wel de belangrijkste zijn. Monitoren van een paar percentjes toe- of 
afname van soorten met deze data is dus niet zomaar aan de orde. Toch kunnen met 
waarnemingen.be wel plotse grote veranderingen geduid worden.  

Zo is de Distelvlinder Vanessa cardui een trekvlinder die in wisselend aantal tot in ons land komt. Het 
is al even geleden, maar wanneer we de jaarstatistieken bekijken (Figuur 5), dan is er in 2009 
onmiskenbaar een invasie buiten categorie geweest van deze soort.  Ook de dagstatistieken zijn 
leerrijk: het is duidelijk dat de invasie vooral tussen 19 en 25 mei plaatsvond, met twee dagen met 
intense doortrek (Figuur 6). Waarschijnlijk zijn de pieken in werkelijkheid nog veel groter, maar de 
soort was zo massaal aanwezig dat er allicht al snel een daling van het meldingsenthousiasme was. 

 

 

Figuur 5. Het aantal Distelvlinders,Vanessa cardui, dat per jaar aan waarnemingen.be werd gemeld. 
 

 

Figuur 6. Het aantal per dag gemelde Distelvlinders Vanessa cardui in waarnemingen.be in mei 2009. 



De mogelijke invloed van jaar tot jaar lichtjes wisselende en toenemende zoekinspanning doet er 
ook niet veel toe wanneer we bv. de jaarstatistieken bekijken van het (voorheen zeldzame) 
Karmozijnrood weeskind Catocala sponsa. Ondanks het feit dat de meeste nachtvlinders het ronduit 
slecht deden in de zomer van 2018, bleek Karmozijnrood weeskind uitzonderlijk talrijk (webref 54, 
Figuur 7). 

 

                  

Figuur 7. Het aantal aan waarnemingen.be per jaar gemelde exemplaren Karmozijnrood weeskind Catocala sponsa. 
 

Ook slecht nieuws kan via de statistieken van waarnemingen.be snel aan het licht komen. Heivlinder 
Hipparchia semele is een soort die niet iedereen zomaar overal tegenkomt. Vanaf 2012 werden er 
speciale inspanningen geleverd om deze soort op te volgen en dat zie je goed in de jaarstatistieken 
van waarnemingen.be.  De extreme droogte en hitte in de zomer 2018 veroorzaakte echter een 
dramatisch slecht jaar voor de Heivlinder (Figuur 8) en dat was snel online duidelijk op basis van de 
weektrends (Figuur 8B). 

(a)    (b)   

Figuur 8: 2018 werd een slecht jaar voor Heivlinder Hipparchia semele: (a) Het totaal  aantal per jaar aan 
waarnemingen.be gemeld; (b) het aantal aan waarnemingen.be gemeld per week, gecorrigeerd voor de zoekinspanning.  

 

Vlinders zijn populair en worden door veel waarnemers gemeld. Seizoenale vliegpatronen zijn prima 
uit de gegevens van waarnemingen.be af te leiden. Ook verschuivingen van vliegseizoenen in relatie 
tot het alsmaar extremere weer bleken goed te volgen (Herremans & Gielen 2013, 2015; Herremans et 
al. 2014, 2017), net als verschuivingen in de timing van aankomst en vertrek bij trekvogels  
(Herremans 2012, 2014, 2015a). Over de jaren heen bleken al heel wat ‘natuurfenomenen’ voldoende 
groot om met gegevens uit waarnemingen.be geduid te kunnen worden. Vooral voor het in kaart 
brengen van invasies (in ruimte en/of tijd) bleek waarnemingen.be zeer geschikt:  Ruigpootbuizerd 
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Buteo lagopus, Witkopstaartmees Aegithalos caudatus caudatus, Grote barmsijs Acanthis flammea 
flammea, Kruisbek Loxia curvirostra en Appelvink Coccothraustes coccothraustes werden al 
uitgewerkt (Baeten 2011, Herremans et al. 2010, Natuurpunt Studie 2011, Symens et al. 2009, 
Vansteelant et al. 2011). Bij populaire gevallen die veel waarnemers aantrekken (vooral heel 
zeldzame vogels die een tijdje ter plaatse blijven) is de informatiedichtheid over één enkel 
exemplaar soms zo groot, dat het ruimtegebruik in kaart kon gebracht worden zonder het dier te 
vangen en van een zender te voorzien: zo bleek uit het bij elkaar puzzelen van de waarnemingen van 
een Blauwstaart in Zeebrugge in 2009 ook dat er op een bepaald moment zelfs twee aanwezig 
waren (Driessens & Herremans 2010).  

In totaal vonden we 153 publicaties over of gebaseerd op gegevens uit waarnemingen.be (webref 55): 
58% daarvan ging over vogels, nog iets meer dus dan bij de waarnemingen, waar vogels 52% 
uitmaken. Niet verwonderlijk ging de helft van de publicaties over faunistiek en floristiek (het 
voorkomen, verspreiding en aantallen van soorten), de sterkte van losse waarnemingen. Acht 
publicaties waagden zich aan trends, twaalf gingen over fenologie en vijftien omvatten grotere 
ruimtelijke analyses of informatie over veel soorten. Hier liggen zeker nog kansen voor onderzoek. 

 

Ook ruwe trends  

Over één ding lijkt iedereen het eens wat losse waarnemingen betreft: daarmee kan je nooit 
nauwkeurige trends in aantallen bepalen. Toch zijn trends een belangrijk doel als we willen weten 
hoe het met soorten gaat.  Mensen die veel waarnemingen melden, laten een duidelijk spoor na van 
hun meldingsgedrag en zoekinspanning in het veld. Daarmee kunnen we gaan rekenen. 

Bij soorten die de meeste waarnemers interessant vinden om te melden, is een grillig 
meldingsgedrag al geen probleem. In andere gevallen verkleint een (strenge) selectie van 
waarnemers die voldoende waarnemingen aanleveren (“veelmelders”) het probleem van instabiel 
meldingsgedrag. Een klein aantal waarnemers is namelijk verantwoordelijk voor een groot gedeelte 
van de gegevens (Jacobs et al. 2018, Swinnen et al. 2018). Als we gebruik maken van al hun 
waarnemingen als bewijs van hun zoekactiviteit in het veld, is het mogelijk om een ruwe maat voor 
de zoekinspanning te reconstrueren.  En dan hebben we geen losse waarnemingen meer, maar  
waarnemingen waarvan de zoekinspanning min of meer gekend is, en daar kan je wel kwantitatieve 
monitoring mee uitwerken (‘measured effort monitoring’).  

Al heel vroeg na de start van waarnemingen.be begonnen we met experimenteren om trends en 
impact van gebeurtenissen zoals bv. een strenge winter op deze manier te becijferen (Herremans 
2010). Zogenaamde ‘daghokbezoeken’ (Box1) bleken goed bruikbaar en gemakkelijk te berekenen en 
zijn ondertussen onze standaard geworden voor het bepalen van de zoekinspanning bij losse 
waarnemingen. Een daghokbezoek is een bezoek van één waarnemer, binnen één kilometerhok 
(deze schaal kan aangepast worden), op één bepaalde dag. We weten dat een waarnemer hier met 
natuurwaarnemingen bezig was als hij er minstens één waarneming gemeld heeft (Swinnen et al. 
2016). De berekeningen zijn niet zo moeilijk en de resultaten zien er doorgaans zeer aannemelijk uit. 
Ze zijn voor de meeste soorten ook robuust en niet erg gevoelig aan de gemaakte selecties 
(Herremans & Gielen 2013). Probleem is dat er in Vlaanderen geen harde trendcijfers op basis van 
gestandaardiseerde telmethodes voor handen zijn om het resultaat mee te ijken (en bij te stellen 
indien nodig). Naarmate er meer betere gegevens geregistreerd worden in waarnemingen.be 
(streeplijsten en routes: Herremans et al. 2018), komt er meer referentiemateriaal om te achterhalen 
of de resultaten goed genoeg zijn, of niet. Maar in dat geval kunnen we de trends natuurlijk ook 
gewoon vervangen door wat uit de streeplijsten en routes komt. 

https://waarnemingen.be/soort/info/59


 

Box 1: Wat is een daghokbezoek? 

Elk bewijs op basis van waarnemingen dat een waarnemer op een dag een bezoek bracht aan een 
kmhok telt als een daghokbezoek. Als een andere waarnemer op dezelfde dag hetzelfde hok bezoekt 
komt er een daghokbezoek bij.  

 

Bovenstaande figuur stelt de waarnemingen op één dag in vier kaarthokken voor. In hok A gaf de blauwe waarnemer twee 
waarnemingen van libellen in, en waarnemer rood gaf een vogel door. Er zijn dus twee waarnemers op dezelfde dag met 
waarnemingen uit hok A, dat levert dus twee daghokbezoeken op. In hok B maakt de groene waarnemer die dag een 
streeplijstje met 17 vlinders van 8 soorten, goed voor nog een daghokbezoek. De rode waarnemer doet daarna in hok D 
nog een melding van een libel. Dit levert een extra daghokbezoek op. In totaal gebeurden er door deze drie waarnemers 
dus vier bewezen daghokbezoeken in deze vier hokken. Meestal gebruiken we kmhokken als kaartgrid, maar de schaal is 
aanpasbaar: zo werd bv. voor vlinders al gerekend met 100x100m hokken (Herremans & Gielen 2013, 2015). 
 

 

De Vlinderstichting in Nederland organiseert al sinds 1990 een grootschalige vlindermonitoring (het 
Landelijk Meetnet Vlinders, webref 56). Dat levert robuuste, nauwkeurige trendgegevens op. Kunnen 
we in Vlaanderen alleen maar van dromen. Daarnaast rapporteren ze ook af en toe in een 
natuurbericht over opvallende actuele gebeurtenissen (veel-weinig, vroeg-laat), geïllustreerd met 
een keurige grafiek (bv. Nature today: webref 57). Die kunnen we vergelijken met de patronen die 
online staan in waarnemingen.be  (Figuur 9). Natuurlijk hoeven vlinders in Nederland en België niet 
noodzakelijk exact hetzelfde te doen, maar van de langjarige gemiddelde patronen en plotse grote 
afijkingen (goede of slechte jaren, vroeg of laat vliegen) zouden we toch verwachten dat ze 
grotendeels samensporen. 

Stel dat we willen weten of het Boomblauwtje Celastrina argiolus een goed jaar heeft, dan selecteren 
we eerst en vooral de groep gebruikers die voldoende regelmatig dagvlinders ingeeft (bv. minstens 
10 soorten of minstens 30 Boomblauwtjes per jaar). Vervolgens bepalen we per week het aantal 



daghokbezoeken van de geselecteerde waarnemers binnen het areaal van het Boomblauwtje (een 
hok hoort tot het areaal als er minstens 2 onafhankelijke waarnemingen zijn binnen dat 
kilometerhok). Daarna delen we het aantal door deze waarnemers gemelde Boomblauwtjes door het 
aantal daghokbezoeken dat ze samen gepresteerd hebben, en hebben we een gecorrigeerde maat 
voor de trefkans (als maat voor talrijkheid en activiteit bij vlinders). Dat kan per dag, week, maand of 
jaar. Op de website van waarnemingen.be  wordt voor de meeste vlinders op deze 
gestandaardiseerde manier een trendlijn per week, maand en jaar opgemaakt. Die kunnen we dan 
vergelijken met de kwantitatieve data uit het Nederlandse vlindermeetnet. Figuur 9A (links) geeft de 
grafiek voor het Boomblauwtje weer op basis van waarnemingen.be, in vergelijking met gegevens 
uit het Nederlandse vlindermeetnet (Figuur 9B rechts) .  Over meerdere jaren zien we in beide 
grafieken een zomerpiek die iets meer dan dubbel zo groot is als de voorjaarspiek (groene lijn). In 
2017 bleek de eerste generatie in het voorjaar in beide grafieken vroeger en veel groter dan 
gemiddeld en ook dubbel zo groot als de zomerpiek (tweede generatie). In 2018 begint het jaar met 
een belangrijk verschil: in Vlaanderen is de eerste generatie in het voorjaar opnieuw veel groter dan 
normaal, terwijl het een normaal jaar was in Nederland. De zomerpiek van de tweede generatie 
begint in beide landen veel vroeger dan andere jaren, en gaat ongeveer dubbel zo hoog als 
gemiddeld. In Nederland eindigde de vliegperiode ook vroeg in 2018, in Vlaanderen ging die duidelijk 
sterker door in augustus.    

 

(a)   (b)  

Figuur 9. Vergelijking van trends bij het Boomblauwtje Celastrina argiolus in Vlaanderen en Brussel (links)  
en Nederland (rechts).  

 

De grote patronen o.b.v. waarnemingen.be en het vlindermeetnet zijn dus gelijklopend. Toch mogen 
we detailmonitoring met een gevoeligheid van een paar percent per jaar, zoals bv. vereist bij de 
monitoring van soorten van de Vogel- of Habitatrichtlijn, van deze methode niet verwachten. 

Ook bijvoorbeeld roofvogels worden goed gemeld door waarnemers. Dat opent altijd meer 
perspectieven voor analyses. Op basis van gecorrigeerde losse waarnemingen (en andere gegevens) 
hebben we zo de regionale verschillen in de achteruitgang en het onvermogen tot herstel bij de 
Torenvalk Falco tinnunculus het afgelopen decennium al kunnen duiden (Herremans 2011, 2015b). 
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Waarnemingen voor beheerders  

Waarnemingen zijn online raadpleegbaar per gebied via overzichten van in het portaal opgenomen 
gebieden, waaronder alle natuurgebieden (en vaak ook deelgebieden). Raadplegen kan online via 
het bekijken van de recente waarnemingen, soortenlijsten, en zelfs gedetailleerde kaarten met alle 
waarnemingen van een soort in het gebied (Figuur 10, webref 58). Sinds de start van 
waarnemingen.be werden voor een gemiddeld projectgebied van Natuurpunt zo’n 8.400 
waarnemingen behorende tot 680 soorten gemeld. Het maximum aantal waarnemingen uit een 
gebied bedraagt 215.498 uit het Hageven. Het maximum aantal soorten werd gemeld uit het Ename 
Bos met niet minder dan 6.653 soorten. Hier loopt dan ook al enige jaren een uniek project om de 
totale soortendiversiteit te bepalen (Blondé et al. 2018).  

 

Figuur 10. Gedetailleerde kaartjes van soorten binnen (natuur)gebieden staan online ter beschikking van gebruikers in 
het algemeen en beheerders in het bijzonder (webref 58). In dit voorbeeld worden alle waarnemingen van Beemdkroon 

Knautia arvensis in natuurgebied Rosdel (Hoegaarden) weergegeven. 
 

Per gebied kan ook een Quickscan opgemaakt worden: een rapport waarin de onderzoeksgraad van 
de verschillende soortgroepen, de soortenrijkdom en het voorkomen van beheerrelevante soorten en 
invasieve exoten belicht wordt (Box 1). Dit kan zowel voor natuurgebieden (van terreinbeherende 
verenigingen en overheid) als voor privégebieden (een Quickscan kan aangevraagd worden aan 
natuurdata@natuurpunt.be). Uit zo een overzicht kan blijken waar de grootste kennislacunes liggen 
en naar welke doelsoorten of soortgroepen meer aandacht zou moeten gaan. Ook de kennis en 
monitoring van beheerrelevante soorten voor een gebied kan zo opgevolgd worden.  



In een recente enquête gaf 77% van de natuurbeheerders aan dat ze zeer vaak of regelmatig kennis 
over de soorten in hun natuurgebied opdoen via waarnemingen.be, hoewel slechts een beperkt deel 
de meer gesofisticeerde online overzichten gebruikt. Na de andere leden van het beheerteam 
vormde waarnemingen.be de meest gebruikte bron van informatie over de in hun natuurgebied 
voorkomende soorten. 78% van de bevraagde beheerders voert ook zelf waarnemingen in. Deze 
informatie vindt –weliswaar nog niet structureel- via professionele of vrijwillige natuurbeheerders 
haar weg naar ingediende beheerplannen, uitbreidingsdossiers en jaarrapporten. 

 

Box 2: Voorbeeld van een Quickscan voor het Landschap De Liereman. 

 

 



Uitdagingen voor beter gebruik van data uit waarnemingen.be 

Een aantal soorten is zo zeldzaam, of vraagt een zodanig specifieke onderzoeksmethode dat er beter 
aparte, gestructureerde monitoring voor georganiseerd wordt omdat het onwaarschijnlijk is dat 
voor zulke soorten voldoende gegevens zullen binnenlopen via een dataportaal. Die lacune wordt 
specifiek opgevuld via de recent gestarte meetnetten voor Europees en Vlaams prioritaire soorten 
(Westra et al. 2016, webref 59). Hier wordt op basis van een gedetailleerde en door INBO gevalideerde 
methodologie op regelmatige tijdstippen, op vooraf geselecteerde locaties een telling gedaan. Deze 
gegevens moeten dienen om een robuust beeld te krijgen van de trend en toestand van deze soorten. 
Vermits dat ook gebeurt voor alle algemene broedvogels en een paar algemenere vlinders, kan dit 
later wellicht ook gebruikt worden om de trends bekomen uit waarnemingen.be te ijken, wanneer de 
tijdreeks in de meetnetten lang genoeg wordt. 

In de toekomst willen we via waarnemingen.be veel meer data in lijstvorm verzamelen (routes en 
punttellingen). Deze data is veel beter bruikbaar om soorten ook kwantitatief mee op te volgen 
(Herremans et al. 2018). We zijn ons er wel van bewust dat hoe complexer het ‘data-verzamelings-
protocol’ is, hoe minder waarnemers bereid zijn om hieraan mee toe doen. Daarom ook is lijsten via 
routeregistratie met de apps zo eenvoudig mogelijk gehouden, nl. 4 clicks: start, stop en aan het 
einde twee vinkjes ja of nee. 

Ondertussen dienen ook de technieken verder onderzocht en ontwikkeld te worden om losse 
waarnemingen met zo min mogelijk risico’s te kunnen gebruiken. Drie belangrijke aspecten zijn: 
ongelijkmatige melding van soorten, niet gekende en niet gelijkmatig verdeelde zoekinspanning en 
variaties in kans om soorten te ontdekken (Herremans et al. 2018). Hier liggen kansen om samen met 
universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen onderzoek te voeren naar de verdere 
valorisatie van waarnemingen.be en andere citizen science data, bv. in het kader van 
mastersthesisen of doctoraal onderzoek.  

Bij datagebruik doen we er goed aan te leren eerst alles wat beschikbaar is samen te leggen en het 
meest bruikbare deel voor de vraagstelling er uit te selecteren. Dat kan voor verschillende soorten en 
verschillende vragen of doelen een ander deel van de data zijn. Bij nieuwe projecten (een nieuwe 
vogelatlas bv.) is het verstandig om eerst te kijken hoe ver we springen met al de reeds bestaande 
data om dan aan te vullen met gericht veldwerk voor wat nog ontbreekt (Mccabe et al. 2017). 
 
Het grotere plaatje maken 

Natuurdataportalen zijn een succesverhaal in de meeste landen van Europa. Maar citizen science 
data zijn op zijn sterkst wanneer grote patronen bekeken worden in tijd of ruimte, liefst over de 
grenzen van kleine landjes heen. En daar heeft Europa net een probleem, want de informatie blijft 
enorm versnipperd over de verschillende thematische of nationale dataportalen. Al die informatie 
over de systemen en grenzen heen terug bij elkaar sprokkelen is wat moet gebeuren voor het 
optimaal valoriseren van citizen science natuurdata. Met zijn thuisbasis in noord Amerika bevat 
eBird prachtige voorbeelden van wat de voordelen zijn van het samenbrengen van informatie op een 
(inter)continentale schaal, bv. voor het in beeld brengen van de dynamische verspreiding van lange-
afstands-trekkers (webref 60). In Europa loopt het Life project EuroBirdPortal op zijn einde dat alle 
recente gegevens uit de nationale vogelportalen samengebracht heeft tot één Europese databank. 
De 100.000 waarnemers uit 29 landen leveren nu samen zo’n 40 miljoen vogelwaarnemingen per 
jaar aan, waarmee unieke dynamische verspreidingen kunnen gegenereerd worden (webref 61) 
(Figuur 11). Dit initiatief verdient navolging voor andere taxonomische groepen, al is één grote 
databank voor alle taxa allicht nog meer inspirerend omdat het ook interacties en relaties kan 
aantonen. 



 

  
Figuur 11. Het samenleggen van alle gegevens uit vogelportalen in Europa in het Life project EuroBirdPortal bracht  voor 
de Kraanvogel Grus grus zelfs een nog niet bekende trekroute aan het licht, waarbij vogels vanuit de oostelijke trekweg in 

centraal Europa toch westwaarts ten zuiden van de Alpen doorsteken naar de Camargue en via het oosten van de 
Pyreneeën naar Spanje gaan overwinteren (bron: https://eurobirdportal.org). 

 
 
Structurele samenwerking tussen de portalen is noodzakelijk om op alle schalen (per land, Europees, 
wereld) alle data samen te leggen. Voor de gebruiker zou dit op termijn ook kunnen betekenen dat hij 
per land of soortgroep niet meer moet kiezen tussen de verschillende lokaal populaire dataportalen 
en apps. Hij kan dan gewoon gebruiken wat hem het best uitkomt (vaak waar hij het meest mee 
vertrouwd is) of wat het best geschikt is voor het type gegevens dat hij wil verzamelen, wetende dat 
alles later toch weer samenvloeit. Een uitdaging waar veel kansen liggen! 
 

  



SUMMARY 

The information in waarnemingen.be/observation.be is used massively online: 350.000 unique 
visitors per year, 230 million page views and 565 million views of photo’s. The data (90% 
opportunistic observations) are excellent for making distribution maps and for following fast 
changes in distributions, e.g. of newly arriving species (either exotic or driven by climate 
change) or of irruptions. The raw statistics of numbers reported are useful to quantify sudden 
strong changes in abundance, despite variations in search effort and reporting by the observers. 
For specific areas, a report (Quickscan) can be produced summarizing the level (and gaps) of 
knowledge for each taxonomic group, species richness, and the presence of species relevant for 
conservation or the management of exotics. Numbers reported by observers logging many 
records can be corrected for their search effort and upgraded to figures describing (changes) in 
phenology or even rough trends in numbers. The biggest added value is achieved when data 
from several national dataportals can be pooled over a large geographical area.   
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