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Waarnemingen.be 
als ‘open data’?

Marc Herremans & Kristijn Swinnen

Natuurinformatie wordt steeds meer gebruikt. Er wordt dan ook verwacht dat die informatie gratis als open 

data voor iedereen beschikbaar wordt gesteld. Maar wat denken de waarnemers daarvan? En is dit haalbaar?

Er zijn verschillende types licenties mogelijk voor open data 
(webref 1): soms zonder enige restrictie (CC-0), terwijl andere 
bv. commercieel gebruik of naamsvermelding regelen. Van 
natuurgegevens verwacht men doorgaans dat die onbeperkt 
gratis beschikbaar zijn voor iedereen en voor gelijk welk doel 
(CC-0). Dit heeft voor- en nadelen. Vrij beschikbare gegevens 
zijn gemakkelijker toegankelijk. Hierdoor kunnen ze een groter 
maatschappelijk nut hebben (zie bv. webref 2 of voor de bestrij-
ding van invasieve exoten: Adriaens et al. 2018 elders in dit 
nummer). Het ter beschikking stellen van de gegevens verloopt 
automatisch, zonder dat de waarnemer of dataleverancier moet 
vermeld worden of daar weet van heeft. Dit maakt dat controle 
op het gebruik van de gegevens wegvalt. Ze zijn dus ook vrij voor 
commercieel gebruik of voor het onderbouwen van dossiers die 
losstaan van of zelfs ingaan tegen natuurbehoud. 

In waarnemingen.be slaat open data enkel op de waarnemin-
gen zelf. Voor foto’s en geluiden kan de waarnemer zelf apart de 
gebruiksrechten instellen. Deze instellingen kunnen niet gekop-
peld worden aan elke waarneming apart. Ze gelden per waarne-
mer, maar die kan de instellingen op elk moment aanpassen.

Dataverzamelaars (producenten) en datagebruikers (consumen-
ten) zijn niet noodzakelijk dezelfde personen. In het geval van 
natuurdata in waarnemingen.be zijn de producenten vrijwilligers 
die hun waarnemingen en foto’s via het dataportaal archiveren en 
delen. Deze gegevens worden verzameld omwille van persoonlijke 
interesses zoals een inventarisatie van een gebied, het registreren 
van een aantal soorten uit een bepaalde soortgroep of het bijhou-
den van de spectaculairste natuurherinneringen. Die vrijwilligers 
dragen hiervoor zelf alle kosten: kennis, opleiding, materiaal, 
verplaatsingen en natuurlijk ook inzet en tijd. Vaak heel veel tijd. 
Maar deze gegevens zijn ook interessant voor andere partijen en 
voor andere doelen. Voor dataconsumenten (bv. onderzoekers, 
overheid of studiebureaus) zijn open data natuurlijk gegeerd. Die 
zijn zomaar downloadbaar, zonder dat erin geïnvesteerd moet 
worden. Consumenten kunnen toegevoegde waarde genereren, 
bv. door gegevens te combineren en te analyseren, met kennis, 
inzicht en capaciteiten uit hun vakgebied. 

Maatschappelijke en juridische context

Het principe van open data is een maatschappelijke trend die 
vooral in de academische wereld en bij de overheid steeds breder 

van toepassing is. Onderzoekers worden bijvoorbeeld steeds 
meer verplicht om bij publicatie van onderzoeksresultaten de 
ruwe data beschikbaar te stellen in online archieven. Kennis 
delen leidt tot beter gebruik en nieuwe toepassingen, en van 
data waarvan het verzamelen volledig is gesubsidieerd door de 
overheid mag men verwachten dat ze onbeperkt beschikbaar 
zijn voor de maatschappij. Daarnaast laat het ook toe onder-
zoeksresulaten te reproduceren en verifiëren. Een kwestie 
van wetenschappelijke openheid (bv. Reichman et al. 2011). 
Biodiversiteitsdata kunnen bv. beschikbaar gesteld worden via 
GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Meer en meer 
wordt ook van Natuurpunt Studie verwacht dat het de natuur-
data die vrijwilligers verzamelen en ons toevertrouwen als open 
data ter beschikking stelt. 

Waarnemingen.be gaat ervan uit dat een natuurwaarneming 
invoeren in de databank een intellectuele creatie is die onder 
de auteurswetgeving valt. Waarnemingen.be laat het eigen-
domsrecht daarom steeds bij de waarnemer. Natuurpunt Studie 
en Stichting Natuurinformatie verwerven de databankrechten 
op de informatie. Dat wil zeggen dat zij kunnen bepalen wie de 
gegevens mag gebruiken, maar met absoluut respect voor de 
keuze van de waarnemer. Natuurpunt Studie verleent gebruiks-
rechten (soms tegen vergoeding) aan personen of instellingen 
die ons data vragen. Die gebruiksrechten zijn altijd eenmalig en 
specifiek, zoals dat hoort voor gebruiksrechten op intellectuele 
creaties. De open data die we posten op de Global Biodiversity 
Information Facility (GBIF) zijn hierop een uitzondering. 
Momenteel levert Natuurpunt Studie onder contract met de 
Vlaamse Overheid (INBO en ANB) gegevens van waarnemingen.
be aan GBIF voor zover waarnemers dat hebben toegestaan. 
Waarnemingen worden anoniem gemaakt en tot op 5x5 kmhok 
vervaagd. Die gegevens zijn nu al als open data (CC-0 licentie) 
voor iedereen beschikbaar via GBIF (webref 3). De soortgroe-
pen die nog niet toegevoegd werden, staan voor de toekomst 
ingepland. 

Gebruik van data uit waarnemingen.be 

Waarnemingen.be is een heel open systeem: de grote meerder-
heid van de waarnemingen en alle foto’s zijn openbaar zichtbaar. 
Gegevens delen en raadplegen wordt gestimuleerd, maar enkel 
eigen gegevens kunnen gedownload worden. Je mag dus wel 
kijken in het systeem, maar gebruik van de data is niet toegestaan.
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Uiteraard worden de gegevens wel al uitvoerig gebruikt, ook 
zonder dat het downloadbare, open data zijn. In het kader van 
een raamovereenkomst kunnen het Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO), beide instellingen van de Vlaamse Overheid, voor 
ondersteuning van het natuurbeleid steeds data opvragen bij 
Natuurpunt Studie (Maes et al. 2018, Adriaens et al. 2018 elders 
in dit nummer). Ook voor onderzoek kunnen instellingen gratis 
gegevens aanvragen (natuurdata@natuurpunt.be of zie www.
natuurpunt.be/natuurloket). De gegevens worden natuurlijk ook 
gebruikt voor het beheer van natuurgebieden en voor gerichte 
soortbescherming. Voor commercieel gebruik van de data 
vragen we een vergoeding om een deel van de kosten van het 
systeem en het netwerk te recupereren. We leveren dan steeds 
enkel het deel van de waarnemingen waarvoor we de nodige 
toestemming van de waarnemers hebben. 

Wat denken de waarnemers van open data? 

Omdat er een nieuwe keuzeoptie voor open data toegevoegd 
wordt bij de lancering van de vernieuwde website waarnemingen.
be, hebben we de waarnemers daarover op voorhand informatie 
gegeven en bevraagd over hun voorkeur. Naar aanleiding van die 
keuze vroegen we ook naar hun motivatie, zodat we meteen te 
weten konden komen wat de werkpunten waren als we naar meer 
open data zouden streven (Tabel 1). Van 24 augustus tot 1 oktober 
2018 passeerden Vlaamse gebruikers van waarnemingen.be langs 
deze bevraging. In totaal namen 2.783 waarnemers deel. Dat is 
slechts 12% van alle Vlaamse waarnemers die in de afgelopen 

tien jaar waarnemingen meldden, maar zij zijn wel goed voor 16 
miljoen gegevens of 80% van het Vlaamse totaal. Dat komt omdat 
we in deze relatief korte periode vooral de actievere waarnemers 
wisten te bereiken (zie Jacobs et al. 2018 elders in dit nummer voor 
verschillen in waarnemersprofielen).

Een grote meerderheid van de waarnemers (68%) is akkoord 
dat hun data als open data wordt aangeboden, mits de embar-
go’s voor gevoelige soorten en situaties gerespecteerd blijven 
(Tabel 1). Die waarnemers vertegenwoordigen ook ongeveer 70% 
van de data. Een aantal waarnemers die ‘ja’ antwoordden gaf 
in het opmerkingenveld wel beperkende voorwaarden op, wat 
erop wijst dat ze eigenlijk ‘nee’ bedoelden, vermits open data 
onder CC-0 licentie onvoorwaardelijk is. Dit ging maar om 1% 
van de antwoorden en die zijn bij ‘nee’ gevoegd. Vrij commercieel 
gebruik van de gegevens die vrijwilligers in eigen tijd en op eigen 
kosten hebben verzameld vinden veel mensen niet kunnen. 

17% van de waarnemers vertrouwt expliciet op Natuurpunt 
Studie als databankbeheerder om de beste keuze te maken met 
betrekking tot het gebruik van de data. 15 % van de waarnemers 
is niet voor open data. Hiervan zegt 9,7% dat hun data nooit 
beschikbaar gesteld mag worden. De andere 90% zou dit onder 
bepaalde voorwaarden wel aanvaardbaar vinden. De grootste 
groep geeft ons als middenveldorganisatie een mandaat: waar-
nemers vertrouwen ons hun informatie toe, maar verwachten 
ook dat we hiermee de overheid aansporen om meer te doen 
voor het natuurbehoud. Een vijfde van de tegenstanders van 
open data wil zijn gegevens wel publiek beschikbaar stellen als 

Tabel 1. Keuzeopties (links) voor open data en motivaties aangeboden aan de gebruikers van waarnemingen.be. De resultaten (rechts) worden vermeld als aantal waarnemers 

of percentage van de antwoorden indien meervoudige antwoorden mogelijk waren en het aantal waarnemingen dat die waarnemers vertegenwoordigen (stavaza 1-10-2018).

Keuzeopties voor open data waarnemers waarnemingen
(1) Ja 2.135 (68%)   11.389.154  

          1a = voor al mijn data 55,4%  67,5%

          1b = behalve voor die onder embargo 44,6%  32,5%

(2) Nee 475 (15%)   2.944.907  

(3) Geen mening; vertrouw de keuze van Natuurpunt Studie     515 (17%)   1.570.653  

Motivaties bij de keuze:                  

Indien Ja:     (1) natuurgegevens horen aan de gemeenschap 50,3%    

                           (2) zo hebben ze de meeste impact 49,7%    

                           (3) andere (vrije opmerking) n=84    

Indien Nee:    (1) ik wil mijn data nooit publiek ter beschikking stellen 9,7%    

                                (2) enkel als de kosten voor waarnemingen.be en apps 19,6%    

                                      door maatschappij/overheid vergoed worden    

                               (3) enkel wanneer ik als vrijwilliger vergoed word 4,5%    

                               (4) enkel wanneer Vlaamse Overheid substantieel meer 37,9%    

                                     inspanningen levert voor natuurbehoud    

                               (5) enkel indien data vervaagd worden tot op schaal: 17,5%    

  1x1 km 24,5%  

  5x5 km 46,6%  

10x10 km 24,9%  

                              (6) enkel indien data vertraagd open gesteld worden:  10,7%    

  1 jaar      46,2%  

2 jaar      15,4%  

3 jaar         14,5%  

5 jaar 23,9%  

                               (7) andere (vrije opmerking)       n=178    
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alle kosten van het systeem door de maatschappij of de over-
heid gedragen worden. 17,5% vindt het belangrijk dat de data 
enkel na een voldoende ruimtelijke vervaging publiek worden 
gemaakt. Ongeveer de helft van wie vertraagd vrijgeven van 
gegevens belangrijk vindt, meent dat een jaar voldoende is, 
maar bijna een kwart opteert toch om vijf jaar te wachten. 4,5% 
van de nee-stemmers wil als voorwaarde als vrijwilliger vergoed 
worden voor het verzamelen van gegevens.

Naarmate vrijwilligers meer geïnvesteerd hebben in hun waar-
nemingen, ligt het vaak moeilijker om ze zomaar gratis voor 
iedereen ter beschikking te stellen: dat neemt bv. toe naarmate 
het aantal waarnemingen en de tijdsbesteding (Figuur 1). 

Een stappenplan richting open data

Om gegevens uit waarnemingen.be als open data aan te kunnen 
bieden, zijn vier stappen nodig: 

(1) voldoende waarnemers (met voldoende data) moeten hun 
akkoord geven (anders is de dataset onvoldoende informatief) 

(2) er dient de nodige aandacht te blijven voor het verbergen en 
vervagen van gevoelige soorten en kwetsbare situaties en ook 
het gebruik van opengestelde data moet vooral het algemeen 
belang van de natuur dienen

(3) het moet technisch mogelijk zijn en gerealiseerd worden om 
het juiste deel van de data publiek te maken (en het andere 
deel niet)

(4) als aanbieder van het dataportaal en vereniging moet het 
financieel haalbaar zijn om dit ook op langere termijn te 
kunnen blijven doen.

Met de recente keuze en bevraging lijkt de eerste stap genomen. 
De meerderheid van de waarnemers is voor open data en het 
gaat om een substantieel deel van de gegevens die openbaar 
zouden kunnen worden. Uiteraard blijft het een individuele 
keuze van elke waarnemer om te bepalen wat er met zijn waar-
nemingen mag gebeuren. 

Omzichtigheid bij kwetsbare situaties is essentieel. Waarnemers 
hechten veel belang aan het afschermen van zeldzame en 
kwetsbare soorten en situaties. Hun vertrouwen in heel het 
systeem hangt daar in belangrijke mate van af. Dat wil dus 
zeggen dat lokaties van veel interessante en zeldzame soorten 
verborgen moeten blijven en nooit publiek beschikbaar kunnen 
worden. Als we dat niet zorgvuldig respecteren, lopen we het 
risico dat waarnemers massaal afhaken of zelf op grote schaal 
vervagingen en embargo’s gaan instellen op het niveau van indi-
viduele waarnemingen (Box 1). Alles als open data aanbieden zal 
dus nooit kunnen. 

Uit veel van de vrije opmerkingen blijkt dat waarnemers wel 
voldoende vertrouwen hebben in Natuurpunt om hun natuur-
informatie met ons te delen, maar dat ze dat vertrouwen 
onvoldoende hebben t.a.v. de overheid of het brede publiek. Dat 
gaat dan enerzijds over misbruik van informatie voor wat de 

waarnemers als verkeerde doelen beschouwen (bv. waarnemin-
gen gebruiken voor gerichte jacht of verdelging). Anderzijds is er 
wantrouwen in de capaciteit om de informatie correct te inter-
preteren en er de juiste conclusies uit te trekken over de toestand 
van de natuur en wat er moet gedaan worden voor meer natuur. 
Ze vrezen dus dat het vrijgeven van hun natuurinformatie juist 
niet tot beter natuurbehoud zal leiden. Een substantieel deel 
van de waarnemers stelt zijn data m.a.w. graag ter beschik-
king van een organisatie waarvan ze verwachten dat die er de 
juiste dingen mee gaat doen ten voordele van de natuur. Breder 
openstellen blijkt moeilijker te liggen. Samen ijveren voor meer 
en betere natuur is trouwens de belangrijkste motivatie voor 
de meeste natuurwaarnemers om gegevens door te geven aan 
vertrouwde organisaties (Ganzevoort & Van den Born 2016). En 
rekening houden met deze interne motiverende factor is cruci-
aal om vrijwilligers duurzaam te betrekken (Wright et al. 2015). 
De stelling dat middenveldorganisaties de gegevens van vrij-
willigers zouden ‘gijzelen’ door ze niet open te stellen voor het 
brede publiek (Groom et al. 2017) lijkt dus kort door de bocht. 

Technisch is het aanbieden van open data haalbaar, daar zijn 
voorbeelden van. Maar past het ook in het businessmodel van 
een private belangenvereniging die ijvert voor meer natuur? De 
maatschappelijke roep om open data is perfect te verantwoor-
den wanneer het verzamelen van de data reeds volledig vergoed 
werd door de maatschappij (al kunnen er altijd tegenindicaties 
zijn, zie bv. gevoelige informatie van het leger). Maar is dat ook 
van toepassing op de natuurdata verzameld door vrijwilligers 
in waarnemingen.be? Natuurpunt Studie is momenteel voor ca. 
10% gesubsidieerd en ca. 20% van de kosten van waarnemingen.
be worden door de overheid gedragen. Vrijwilligers worden niet 
vergoed voor hun inzet, kennis, materiaal en tijd bij het verzame-
len en valideren van waarnemingen. Ook de vrijwilligersstructu-
ren zoals thematische natuurstudiewerkgroepen zijn beperkt 
gesubsidieerd. Is het dan billijk om te verwachten dat al deze data 
zomaar aan iedereen toebehoren? Een gratis feestje is altijd leuk, 
maar uiteindelijk moet iemand wel de facturen betalen. Anders is 
dit niet duurzaam. Een terugverdienmodel op basis van gebrui-
kers van informatie, diensten en producten ligt dan voor de hand. 

Figuur 1. Naarmate waarnemers meer data in waarnemingen.be invoerden, zijn ze 

wat minder geneigd om die als open data te delen.  
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Box 1: Vervaging van gevoelige situaties op waarnemingen.be

De meeste waarnemingen op waarnemingen.be zijn openbaar zichtbaar. Voor sommige soorten en situaties ligt dat echter gevoe-
lig: ze worden bijvoorbeeld verzameld of bejaagd. Ook is het op bepaalde gevoelige plaatsen niet gewenst dat te veel bezoekers 
komen zoeken naar een gemelde zeldzaamheid. Tenslotte is er de eigen privacy waarbij waarnemers hun waarneming wel willen 
melden, maar niet met de exacte locatie. Ter bescherming van deze situaties bestaan er verschillende mogelijkheden in waarne-
mingen.be om gegevens zowel in ruimte als tijd te vervagen. 

Ruimtelijke vervaging
Vervaging op hokniveau
Een aantal kwetsbare soorten zoals orchideeën en beschermde 
dagvlinders wordt in overleg met validatoren en soortspecia-
listen standaard in heel België vervaagd tot op 1 km² (alleen de 
naam  van de waarnemer en het gebied worden getoond), tot 
op 5 km² (enkel de provincie is zichtbaar) of uitzonderlijk tot op 
10 km² (geen info op de website beschikbaar). Op de versprei-
dingskaarten verschijnen de waarnemingen wel als een hok, 
maar de precieze locatie is niet zichtbaar.

Vervaging op gebiedsniveau
Op vraag van beheerders kunnen waarnemingen van bepaalde 
soorten in een gebied worden vervaagd. Waarnemingen van 
deze soorten in dat gebied komen dan automatisch onder 
embargo. Tot de gekozen datum is van deze waarneming niets 
zichtbaar, behalve voor de validatoren van die soortgroep. 
Vervaging van alle soorten in een gebied gebeurt om principi-
ele redenen niet.

Vervaging op gedrag
Van bepaalde soorten worden enkel waarnemingen met 
bepaalde gedragscodes zoals ‘bezet nest met eieren’ vervaagd 
zodat de nestplaatsen beschermd worden, maar waarnemin-
gen van overvliegende exemplaren wel kunnen geraadpleegd 
worden.

Vervaging door de gebruiker
Naast de systeeminstellingen die voor elke waarneming 
gelden, heeft de waarnemer zelf ook verschillende moge-
lijkheden om bij het invoeren de eigen waarnemingen af te 
schermen:

Km-vervaging
Door in het invoerscherm aan te geven dat een waarneming 
vervaagd moet worden tot op 1x1 km worden niet langer de 
exacte coördinaten getoond, maar enkel de gebiedsnaam. 
Opmerkingen bij een waarneming worden wel getoond, vul 
daar dus geen plaatsbeschrijving in en zorg dat de plaats niet 
van een toegevoegde foto kan afgeleid worden.

Embargo in de tijd
Wil je een waarneming volledig onzichtbaar maken voor ande-
ren, bv. een broedgeval afschermen tot na het broedseizoen, 
dan kan je een embargodatum instellen via het vak ‘Verborgen 
tot’. Tot die datum is de waarneming enkel zichtbaar in je eigen 
waarnemingenscherm en voor de controlerende admins van 
de soortengroep. Voor de andere gebruikers is enkel zichtbaar 
dat die soort ergens in België werd waargenomen. Alle details 
en ook de naam van de waarnemer worden afgeschermd. Dit 
is de veiligste manier om gevoelige waarnemingen te bescher-
men. Let op: foto’s worden wel getoond, dus zorg dat hier geen 
herkenbare locaties op staan.



Box 2: Persoonlijke keuzes voor het delen van waarnemingen, foto’s en 
geluiden 

 
Waarnemers hebben een aantal keuzemogelijkheden in waarnemingen.be om het gebruik van hun 
waarnemingen, foto’s en geluiden te regelen. Deze instellingen kunnen niet gekoppeld worden aan 
elke waarneming apart. Ze gelden per waarnemer, maar die kan de instellingen op elk moment 
aanpassen. De instellingen op het moment van datagebruik zijn van toepassing, ook indien ze bij het 
invoeren van de waarneming  anders waren. Je kan maw. je instellingen voor al je waarnemingen 
ineens aanpassen, ook met terugwerkende kracht. Dat heeft in het geval van open data wel enkel zin 
in één richting: open data terug afzetten helpt niet meer voor het verleden, ondertussen zijn de data 
immers publiek goed geworden en dat kan je niet meer ongedaan maken. 
 
 Op de vernieuwde website Waarneminengen.be verloopt dit zo: 
Profiel > Instellingen > Data delen 

 

 
 

Het delen van waarnemingen 

Via het persoonlijk profiel kunnen de instellingen voor het delen van waarnemingen aangepast 
worden. De keuzes zijn: 
 (1) waarnemingen niet delen,  
 (2) mandaat geven aan Natuurpunt Studie om de waarnemingen te delen met partners en projecten 
waarin we vertrouwen hebben, en  
 (3) waarnemingen delen met de hele wereld als open data. Deze laatste keuze is nieuw sinds de 
lancering van de vernieuwde website.  
 
 
 



 

Keuzes voor het delen van foto’s en geluiden 

Om het gebruik van foto’s en geluiden door derden toe te staan, kan de waarnemer kiezen tussen 
een aantal standaard “Creative Commons” licenties  
(zie bv. https://nl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons  voor meer uitleg).  
 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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SUMMARY

Herremans M. & Swinnen K. 2018. Waarnemingen.be as ‘open 
data’? Natuur.focus 17(4): 167-171. [in Dutch]

Information on biodiversity is in great demand. It is expected more and 
more that such data are shared with the world at large for free as ‘open 
data’. But how do the volunteer naturalists that collected the data feel 
about open data? And is it a sustainable option for the organisation that 
runs a data portal?

We asked the users of observation.org in Flanders (2.873 observers re-
presenting 80% of the 16 million records) whether or not they would 
accept their data to be shared as open data, and if not for what reasons. 

68% is in favour of open data, provided that embargos are respected and 
great care is taken in not disclosing sensitive records. Many dislike the 
idea, however, that data collected at their own expense would become 
available for commercial use for free. 17% abstain from making a choice 
and trust explicitly that Natuurpunt Studie (as ngo portal provider) will 
make the appropriate decisions concerning data sharing. Many other 
comments also indicate that observers trust that the conservation ngo 
will use their data wisely, but they are much less confident that govern-
ments and the public will do similarly. They fear that making their data 
more widely available will not be in the interest of nature conservation. 

15% of users is opposed to open data. Of these, 9,7% will never share 
their data, while the other 90% might do so if some conditions are met. 
The largest group would be happy to share data if the Flemish govern-
ment invests substantially more in nature conservation. 20% wants go-
vernment to pay the costs of the system and only 4,5% requests to be 
paid as volunteers to collect the data. 

Public expectations for open data are evident in case the data have been 
paid for by society. But does that also apply to volunteers collecting na-
tural history records at their own expense and sharing them with an 
ngo? The organization operating the portal is a private organization (re-
ceiving 10% subsidy), so it is not illogical that it evolved a model expec-
ting data users to share some of the costs. Otherwise the services of the 
portal system cannot be offered sustainably. 
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