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1 Waarom systematisch tellen? 
 
In het voorgaande project ‘Dieren onder de wielen’ (2008-2012) werden meldingen van 
verkeersslachtoffers verzameld op toevallige basis. Daarmee brachten we al enkele knelpunten in 
kaart en hoe meer gegevens we verzamelen, hoe gedetailleerder het beeld wordt van lokale 
knelpunten. Daarom blijven ook ‘losse’ waarnemingen binnen dit vervolgproject nog steeds zeer 
welkom.  

Door systematisch langs een bepaald traject de verkeersslachtoffers te tellen, kunnen we nog meer te 
weten komen. Met dergelijke systematisch verzamelde gegevens kunnen we inschatten hoeveel 
slachtoffers er in totaal vallen op de Vlaamse wegen. In combinatie met gegevens over de populaties 
kunnen we ook nagaan wat de impact van het verkeer is op de overlevingskansen van de 
verschillende soorten. Dan kunnen we niet alleen zeggen dat er veel egels sterven op onze wegen, 
maar kunnen we ook inschatten of de aantallen egels door al die verkeersslachtoffers achteruit gaan! 
Met zo’n systematisch verzamelde gegevens kunnen we ook beter nagaan wat het belang is van het 
type weg. Momenteel weten we dat er meer meldingen zijn van verkeersslachtoffers op drukke wegen, 
maar is dat doordat er een groter aantal mensen voorbij komt waardoor de kans dat een slachtoffer 
gemeld wordt groter is, of worden er daadwerkelijk meer dieren doodgereden op drukke wegen? Als 
er langs een bepaalde weg werken gepland zijn om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, 
kan door systematisch de verkeersslachtoffers te tellen voor en na de werken het effect van die 
maatregelen nagegaan worden.  

Uw inspanningen om verkeersslachtoffers te tellen zijn dus nog zoveel meer waard als ze 
systematisch gebeuren zoals hieronder uiteen gezet wordt. Ze helpen onze kennis over het probleem 
van verkeersslachtoffers te vergroten, waardoor efficiënte maatregelen genomen kunnen worden om 
het aantal slachtoffers te verminderen. In naam van alle dieren in Vlaanderen alvast onze oprechte 
dank voor uw inzet als trajectteller! 

 
 

2 Trajectteller worden, wat houdt het in? 
 
Hieronder sommen we op wat het inhoudt om trajectteller te worden. Omdat uw inspanningen niet 
voor niets zouden zijn, is het heel erg belangrijk dat u onderstaande richtlijnen zeer nauwkeurig 
opvolgt!  
 

- U kiest een traject en controleert dit regelmatig. 
o Minimum 1 keer om de twee weken (26 keer per jaar). Meer mag, zo lang u die 

hogere regelmaat kunt volhouden. Minder liever niet.  
o Een traject wordt minimum 1 jaar lang gecontroleerd. Zo kunnen we nagaan in welke 

periodes van het jaar het meest slachtoffers vallen en wat het jaargemiddelde is. In 
oktober 2013 wordt een eerste oproep gedaan. In oktober 2015 volgt een tweede 
oproep om voor 1 jaar te monitoren. Op die manier kunnen we een eventuele evolutie 
in het aantal slachtoffers meten.  

o Ben je drie weken op reis? Dan vind je vast wel iemand die je traject één keer wil 
overnemen. Lukt dat niet, dan is dat geen ramp. Begin opnieuw met tellen zodra je 
terug bent.   

o U controleert het traject best op een vaste dag in de week. Laat u zeker niet verleiden 
tot een andere dag omdat u toevallig op die dag wel verkeersslachtoffers aantreft, 
want dit brengt de objectiviteit van de studie in gevaar. Als u op een andere dag 
slachtoffers aantreft kunt u deze wel invoeren als een losse waarneming zonder er 
een trajecttelling van te maken. Bent u een dag ziek of neemt u een dag verlof op uw 
vaste teldag? Dan kunt u ook de dag voordien of de dag erna het traject controleren. 
Belangrijk: beslis vóór je vertrekt of je een trajecttelling gaat doen. Beslis je te 
tellen, voer dan de trajecttelling in, onafhankelijk van het aantal gevonden slachtoffers 
(geen of meerdere). Anders worden de resultaten vertekend.  

o Controleer het traject steeds in dezelfde richting. Bijvoorbeeld altijd van thuis naar 
het werk en niet in de omgekeerde richting. Probeer de telling ook zoveel mogelijk op 
hetzelfde moment van de dag te doen. Door deze standaardisatie worden uw 
tellingen onderling beter vergelijkbaar. 
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- Het is zeer belangrijk dat u verkeersslachtoffers van alle diersoorten (amfibieën en reptielen, 
vogels en zoogdieren) noteert. Als je niet alle diergroepen even goed kent, maak dan (indien 
dit veilig kan gebeuren) een foto van het slachtoffer en voeg deze toe aan je waarneming. De 
validators van waarnemingen.be zullen je verder helpen.1

- Probeer dubbeltellingen te vermijden, maar laat de slachtoffers wel liggen. Iemand anders 
kan een traject volgen dat deels overlapt met het jouwe en als de verkeersslachtoffers 
weggenomen worden, door de ene, worden de resultaten van de andere teller beïnvloed. Voor 
marterachtigen en uilen geldt hier een uitzondering, omdat ze worden ingezameld voor 
wetenschappelijk onderzoek. Komt u een dode uil of marterachtige tegen, dan kunt u 
respectievelijk iemand van de 

 Lukt het niet om een foto te nemen, 
dan kun je het slachtoffer ook invoeren zonder het helemaal op naam te brengen, zoals 
bijvoorbeeld ‘Vogel onbekend’ of ‘Zoogdier onbekend’.  

Kerkuilwerkgroep of van het Marternetwerk contacteren. 
Gewonde dieren kunt u naar een opvangcentrum voor wilde dieren brengen. Deze 
contactgegevens staan ook vermeld op het meldformulier voor verkeersslachtoffers op de 
website. 

- Stoppen om het dier te determineren of een foto te nemen is niet noodzakelijk, maar valt wel 
aan te bevelen, zo lang u uw veiligheid en die van anderen niet in gevaar brengt! Even 
stoppen om het dier goed te bekijken zal de determinatie van de soort opmerkelijk verbeteren. 
Enkel langs snelwegen is het absoluut verboden om te stoppen! Lees zeker de volgende 
paragraaf over veiligheid nog even na! 

 
 
 
2.1 Veiligheid voor alles! 

 
 

                                                      
1 Alle waarnemingen waar foto’s aan toegevoegd worden, worden nagekeken. Indien de determinatie 
niet lijkt te kloppen zullen de validators contact met u opnemen via een commentaar bij uw 
waarneming. U krijgt daarover bericht per e-mail. 

Verkeer. Voorkom dat u zelf een verkeersslachtoffer wordt! 
- Eigen veiligheid gaat altijd voor! Let ook op de veiligheid voor andere 

weggebruikers. 
- Stop niet op gevaarlijke plaatsen of waar dit verboden is (bv snelwegen). 
- Gebruik steeds een fluo hesje indien u stopt langs de weg. 
- Controleert u een traject per auto, werk dan liefst met een copiloot die naar 

verkeersslachtoffers speurt, terwijl u op de weg let. 
 
Ziekten. Dieren kunnen besmettelijke ziekten/parasieten dragen. 

- Raak dode dieren niet aan met blote handen. 
- Adem niet in op korte afstand van een dood dier. 

http://www.kerkuilwerkgroep.be/?_popup=1�
http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=FAU_ZOO_MAR_netwerk&_popup=1�
http://www.vogelbescherming.be/site/index.php?option=com_content&view=category&id=79&Itemid=188&_popup=1�
http://waarnemingen.be/vs/create�
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3 Hoe gaat u praktisch te werk op de website? 
3.1 Registreren 
Om trajectteller te worden moet u geregistreerd zijn als gebruiker op waarnemingen.be. Indien u dus 
al een gebruikersaccount hebt, kunt u deze stap overslaan. Bent u nog geen vaste gebruiker van 
waarnemingen.be, dan kunt u hier registreren (http://waarnemingen.be/registreer.php).  
 
3.2 Een type traject kiezen 
Als u de verkeersslachtoffers langs een bepaald traject wilt tellen, kunt u kiezen uit drie types 
trajecten.  

1. Route in kwetsbaar gebied adopteren 
2. Zelf gekozen route 
3. Een spoorwegtraject monitoren 

Hoe frequent en hoe lang een traject gemonitord dient te worden, vindt u in de rubriek Trajectteller 
worden, wat houdt het in? (paragraaf 2). 
 
1. Route in kwetsbaar gebied 
We hebben op voorhand een aantal routes geselecteerd waarvoor we vrijwilligers zoeken om deze te 
monitoren. De meeste van deze routes lopen door of langs speciale beschermingszones. Dit zijn 
natuurgebieden die een Europese beschermingsstatus genieten vanwege de bijzondere habitats en 
zeldzame soorten die er voorkomen. We willen voor deze wegen graag nagaan wat de tol van het 
verkeer is voor de beschermde diersoorten die in het gebied leven. Een aantal andere routes lopen 
langs wegen waar werken gepland zijn om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Door het 
aantal verkeersslachtoffers systematisch te tellen voor en na deze werken kunnen we het effect van 
deze maatregelen nagaan. 
 
2. Zelf gekozen route 
U kunt ook zelf een traject uitkiezen, zoals bijvoorbeeld het traject dat u dagelijks doet van thuis naar 
het werk. Via de website tekent u dit traject in en vervolgens kunt u gegevens invoeren voor dit traject 
(zie 3.2.2). 
 
3. Spoorwegtraject 
Ook langs spoorwegen vallen er verkeersslachtoffers. In een verkennende studie willen we graag 
nagaan hoeveel en welke dieren slachtoffer worden van het treinverkeer. Langs spoorwegen 
wandelen is echter niet zonder gevaar. Er moeten een aantal veiligheidsmaatregelen in acht genomen 
worden en er is bovendien altijd een vergunning voor nodig. Bent u geïnteresseerd om mee te helpen 
met het onderzoek om het effect van treinverkeer op onze fauna na te gaan? Stuur dan een e-mail 
naar dierenonderdewielen@natuurpunt.be. Ga zeker NIET op eigen houtje langs of over spoorwegen 
lopen! 
 
 
3.2.1 Route IN KWETSBAAR GEBIED adopteren 
Hoe je tewerk gaat om een route te adopteren, wordt hieronder schematisch uitgelegd.  

• Surf naar www.dierenonderdewielen.be  
• Klik op de blauwe knop Trajecttelling 
• Scrol naar ‘Een traject adopteren’ 
• Klik op ‘Tonen’. Er verschijnt een lijst van te adopteren trajecten. 
• Klik voor het gewenste traject op . Scrol weer naar boven. Dit traject is nu 

toegevoegd aan ‘Mijn trajecten’.  
• U kunt nu starten met invoeren van tellingen voor dit traject. Zie Waarnemingen noteren en 

invoere. 
 
3.2.2 Eigen route aanmaken 
3.2.2.1 Wees zeer nauwkeurig! 
Het is heel belangrijk om uw traject zo nauwkeurig mogelijk in te tekenen. Doet u dit niet, dan kan het 
gebeuren dat u een verkeersslachtoffer invoert, maar dat dit niet aan uw trajecttelling toegevoegd kan 
worden.  

• Zorg dat u wat tijd hebt om uw traject in te tekenen, want het is niet mogelijk om ‘het even te 
proberen’ en het traject nadien te verwijderen.  

http://waarnemingen.be/registreer.php�
http://waarnemingen.be/registreer.php�
mailto:dierenonderdewielen@natuurpunt.be�
http://waarnemingen.be/vs/start�
http://waarnemingen.be/vs/my_trajects�
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• Teken het traject meteen goed in, want zodra de eerste trajecttelling ingevoerd is, kunt u het 
traject niet meer wijzigen. Ontdekt u toch nog een plaats waar de lijn niet helemaal over de 
weg ligt, meld het ons dan via dierenonderdewielen@natuurpunt.be en dan proberen wij dat 
voor u op te lossen. Het traject kan echter niet meer langer of korter gemaakt worden zodra u 
gestart bent met tellen.  

• Van de lijn die u tekent over uw route wordt een gebied gemaakt door de lijn 50 meter breed 
te maken. Waarnemingen die u later invoert zullen binnen dit gebied moeten liggen. Let er dus 
op bij het intekenen van het traject dat u geen ‘bochten afsnijdt’. Anders valt die bocht 
nadien misschien buiten het ‘gebied’, waardoor ingevoerde slachtoffers in die bocht niet 
worden meegerekend. 

• Indien u meerdere vervoersmiddelen gebruikt voor het traject, deel uw traject dan op per 
vervoersmiddel. Doet u een deel van uw rit naar het werk per fiets en een deel per auto 
(carpoolen)? Maak dan één traject aan voor het fietsgedeelte en een tweede traject voor het 
autogedeelte.  

 
3.2.2.2 Hoe ga je praktisch tewerk? 
 

 
Hieronder wordt de werkwijze iets omstandiger uitgelegd. 

• Surf naar www.dierenonderdewielen.be 
• Klik op de blauwe knop Trajecttelling 
• Scrol naar ‘Eigen traject aanmaken’ 
• Klik op ‘hier’ 
• Vul de naam van het nieuwe traject in 
• Hoe u verder tewerk gaat wordt bij de figuren hieronder uitgelegd.  

In het kort: 
• Zoom tot dat u een overzicht hebt van het gewenste traject (met het handje en 

zoomtools) 
• Met het lijn-gereedschap klikt u op het startpunt en vervolgens dubbelklikt u op het 

eindpunt. 
• Plaats het witte bolletje dat verschijnt tussen start- en eindpunt (gelijk waar) op je 

route.  
• Er verschijnen opnieuw witte bolletjes tussen de bestaande punten. Zet deze telkens 

op de route tot de rode lijn overal in het midden van de weg ligt. Zoom voldoende in! 
• Controleer! Zie hieronder (Figuur 9 tot Figuur 11). 

mailto:dierenonderdewielen@natuurpunt.be�
http://waarnemingen.be/vs/start�
http://waarnemingen.be/vs/my_trajects�
http://waarnemingen.be/trajects/create?privat=1�
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Figuur 1. Bij het aanmaken van een traject krijg u eerst een kaart van heel België te zien. Zoom naar de 
gewenste plaats aan de hand van het scrolwieltje van uw muis of de zoombalk aan de linker kant. Met het 
handje verschuift u de kaart desgewenst.  
 

 
Figuur 2. Zoom tot u zowel het startpunt als het eindpunt nog in beeld hebt. Klik op het lijn-gereedschap 
en vervolgens op het startpunt van de route. Dubbelklik nu op het eindpunt van de route. 
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Figuur 3. Op het startpunt en eindpunt verschijnt een wit bolletje met daartussen een rode lijn. In het 
midden van de rode lijn staat nog een wit bolletje waar de rode lijn door loopt. U zoomt wat verder in en 
sleept de punt die in het midden staat op uw route. 
 

 
Figuur 4. Er verschijnen opnieuw witte bolletjes tussen de andere punten. Deze verplaatst u opnieuw tot 
ze op uw route staan. 
 



10 
 

 
Figuur 5. Er verschijnen nieuwe witte bollen tussen de drie reeds bestaande punten. Blijf deze verslepen 
totdat de rode lijn overal midden op de weg ligt. Het is heel erg belangrijk dat u hierbij voldoende inzoomt 
(zie ook Figuur 6). Gebruik het handje bovenaan om de kaart te verslepen zonder een bol te verplaatsen. 
U gaat hier mee door tot de rode lijn overal (!) op uw route in het midden van de weg ligt. Controleer dit 
door voldoende in te zoomen en het volledige traject af te gaan. 
 

 
Figuur 6. Hier moeten de punten nog meer naar het midden van de weg gesleept worden. 
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Figuur 7. Hier ligt de rode lijn overal mooi in het midden van de weg. 
 

 
Figuur 8. Een route wordt steeds in dezelfde richting geteld. Waar uw route over een autosnelweg loopt, 
legt u  de rode lijn midden over de rechter rijstrook. In deze figuur loopt de route van het zuiden 
(onderaan de figuur) naar de autosnelweg en vervolgens naar het westen (de linkerkant van de figuur).  
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Figuur 9. Ligt de rode lijn overal correct in het midden van de weg, dan klikt u vervolgens onderaan op 
‘OK’.  
 
 
 

 
Figuur 10. Nadat u de route ingetekend en op ‘OK’ geklikt hebt, verschijnt een overzicht met slachtoffers 
die door u of iemand anders reeds gezien werden langs deze route.  (Staan er geen slachtoffers in de lijst, 
dan zijn er op uw traject nog geen verkeersslachtoffers gemeld.) In het menu rechts klikt u op 'Informatie' 
om te controleren of de route volledig juist ingetekend is. 
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Figuur 11. Op de figuur onderaan controleert u of uw route overal binnen de grenzen van de blauwe lijnen 
ligt. Zo niet, dan klikt u in het menu rechts op 'Wijzig polygoon' en zorgt u dat de rode lijn overal in het 
midden van de weg ligt.  Is dat wel het geval dan bent u klaar om tellingen in te voeren voor dit traject. 
Hoe u dat doet vind u in de paragraaf hieronder (3.3). 
 
 
3.3 Waarnemingen noteren en invoeren 
U hebt een traject aangemaakt of geadopteerd en nu wilt u beginnen tellen. Hoe vaak en wanneer u 
het traject best controleert vindt u in paragraaf 2 van deze handleiding. Voor het noteren en invoeren 
van de gegevens van de slachtoffers die u gezien hebt, zijn er twee werkwijzen. Hebt u een 
smartphone, dan kunt u werkwijze 1 volgen. Hebt u geen smartphone, dan gebruikt u werkwijze 2. 
 
3.3.1 Werkwijze met smartphone (1) 
De rapportage gebeurt in twee stappen. In een eerste stap meldt u de verkeersslachtoffers en in een 
tweede stap voert u de gegevens over de trajecttelling in (datum, uur, vervoermiddel) en koppelt u de 
verkeersslachtoffers aan de gegevens van de telling. 
 
Stap 1, het invoeren van de slachtoffers, kunt u met behulp van uw smartphone onmiddellijk ‘in het 
veld’ doen. Een constante internetverbinding is daarvoor NIET nodig. Meer informatie over waar je de 
gratis app kunt bekomen en hoe je ermee werkt vind je in paragraaf 4.2 van deze handleiding.  
Stap 2, het invoeren van de gegevens over de trajecttelling doe je via de website 
www.dierenonderdewielen.be.  
 
Hieronder vind je de werkwijze voor zowel het geval dat je geen slachtoffers gevonden hebt als het 
geval dat je wel slachtoffers gevonden hebt. 
 
 
3.3.1.1 slachtoffers gevonden tijdens trajecttelling (smartphone) 
Stap 1: tijdens uw trajectcontrole: slachtoffers invoeren 

• Tijdens uw trajectcontrole voert u gevonden slachtoffers in via uw smartphone (meer info in 
paragraaf 4.2).  

• Vergeet niet om bij het invoeren van je waarneming aan te vinken dat het om een 
verkeersslachtoffer gaat! U doet dit bij het keuzevak ‘Gedrag’. 

• Aan het einde van uw traject of wanneer u over wifi beschikt, laadt u de waarnemingen via uw 
smartphone op naar de website. 

 

http://www.dierenonderdewielen.be/�
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Stap 2: aan uw computer: gegevens over de trajecttelling invoeren2

• Surf naar 
 

www.dierenonderdewielen.be 
• Klik op de blauwe knop Trajecttelling 
• Scrol naar ‘Mijn trajecten’ 
• Bij het gevolgde traject klik je op ‘Telling toevoegen’ 
• Voer de gevraagde gegevens in en klik op ‘Invoeren’ 
• Er verschijnt een lijst van slachtoffers die je die dag op die route invoerde. Voeg deze 1 voor 1 

toe aan de trajecttelling door bij elk slachtoffer op ‘Toevoegen aan trajecttelling’ te klikken (zie 
Figuur 12). 

• Nadat je alle waarnemingen toevoegde aan je trajecttelling ben je klaar. Je kunt terugkeren 
naar het startscherm door onderaan op de knop ‘Terug naar startpagina’ te klikken.  

 

 
Figuur 12. Individuele slachtoffers toevoegen aan een trajecttelling. 
 
 
3.3.1.2 Geen slachtoffers gevonden tijdens trajecttelling (smartphone) 
Het is heel erg belangrijk dat u ook rapporteert indien u géén slachtoffers gevonden hebt tijdens 
een trajecttelling. Daarvoor gaat u als volgt te werk. 
 
Stap 1: vervalt wegens geen slachtoffers gevonden 
 
Stap 2: Aan uw computer (of via de browser van uw smartphone)3

• Surf naar 

: gegevens over de trajecttelling 
invoeren 

www.dierenonderdewielen.be 
• Klik op de blauwe knop Trajecttelling 
• Scrol naar ‘Mijn trajecten’ 
• Bij het gevolgde traject klik je op ‘Telling toevoegen’ 
• Voer de gevraagde gegevens in en klik op ‘Invoeren’ 
• U bent klaar. 

 
 
3.3.2 Werkwijze zonder smartphone (2) 
U hoeft zeker geen smartphone te hebben om mee te werken aan dit project.  
 
De rapportage gebeurt in twee stappen. In een eerste stap meldt u de verkeersslachtoffers en in een 
tweede stap voert u de gegevens over de trajecttelling in (datum, uur, vervoermiddel) en koppelt u de 
verkeersslachtoffers aan de gegevens van de telling. 
 
Het kan heel goed gebeuren dat u geen enkel slachtoffer vindt langs uw traject. Ook dan is het heel 
erg belangrijk dat u dit meldt! U vindt hieronder zowel de werkwijze voor het geval u geen slachtoffers 
vindt als het geval dat u wel slachtoffers vindt.  
 
 

                                                      
2  Dit kan ook via de browser van uw smartphone, maar de website is niet aangepast aan een 
weergave op het kleine scherm van een smartphone. 
3  Dit kan ook via de browser van uw smartphone, maar de website is niet aangepast aan een 
weergave op het kleine scherm van een smartphone. 

http://waarnemingen.be/vs/start�
http://waarnemingen.be/vs/my_trajects�
http://waarnemingen.be/vs/start�
http://waarnemingen.be/vs/my_trajects�
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3.3.2.1 slachtoffers gevonden tijdens trajecttelling 
Stap 1: slachtoffers melden 

• Surf naar www.dierenonderdewielen.be 
• Klik op de blauwe knop Slachtoffer melden 
• Vul alle gevraagde gegevens over het slachtoffer in en klik op ‘Invoeren’. 

o Let er op dat u de locatie zo precies mogelijk invoert. U tikt eerst het adres (bv. “A10, 
Aalst” of "Dorpsstraat 5, Koningshooikt”) en klikt op ‘Zoeken’. Dan verplaatst u het 
rode pijltje op de kaart naar de juiste locatie. Zoom daarbij voldoende in. 

• Bovenaan de pagina verschijnt volgende melding : 
Opgeslagen 
Voor deze waarneming(en) een Trajecttelling aanmaken 
[Datum] [Nederlandse soortnaam] [Latijnse soortnaam] Foto toevoegen 

• Hebt u meerdere verkeersslachtoffers gevonden, voer de andere dan ook in. 
 
Stap 2: gegevens over de trajecttelling invoeren 

• Klik na het invoeren van alle slachtoffers op de link die bovenaan verschijnt: ‘Voor deze 
waarneming(en) een Trajecttelling aanmaken’. Bent u niet meer op de pagina voor het melden 
van een slachtoffer, ga dan als volgt tewerk:  

o Surf naar www.dierenonderdewielen.be 
o Klik op de blauwe knop Trajecttelling 
o Scrol naar ‘Mijn trajecten’ 
o Bij het gevolgde traject klikt u op ‘Telling toevoegen’ 

• Voer nu de gevraagde gegevens in over de trajecttelling (datum, begintijd, eindtijd, 
vervoermiddel) en klik op ‘Invoeren’. 

• Er verschijnt een lijst van slachtoffers die u die dag op die route invoerde. Voeg deze een voor 
een toe aan de trajecttelling door bij elk slachtoffer op ‘Toevoegen aan trajecttelling’ te klikken 
(zie Figuur 12). 

• Nadat u alle waarnemingen toevoegde aan uw trajecttelling bent u klaar. U kunt terugkeren 
naar het startscherm door onderaan op de knop ‘Terug naar startpagina’ te klikken.  

 
 
3.3.2.2 Geen slachtoffers tijdens trajecttelling 
Het is heel erg belangrijk dat u ook rapporteert indien u géén slachtoffers gevonden hebt tijdens 
een trajecttelling. Daarvoor gaat u als volgt te werk. 
 
Stap 1: slachtoffers melden, vervalt wegens geen slachtoffers gevonden 
 
Stap 2: gegevens over de trajecttelling invoeren 

• Surf naar www.dierenonderdewielen.be 
• Klik op de blauwe knop Trajecttelling 
• Scrol naar ‘Mijn trajecten’ 
• Bij het gevolgde traject klik je op ‘Telling toevoegen’ 
• Voer de gevraagde gegevens in en klik op ‘Invoeren’ 
• U bent klaar. 

 
3.3.3 Foto’s toevoegen aan waarnemingen 
Foto’s zijn heel welkom en dan vooral als het gaat om waarnemingen van zeldzame soorten. Zo 
kunnen de validators van waarnemingen.be nagaan of uw determinatie correct is of eventueel helpen 
bij het op naam brengen van de soort. 
 
U kunt op verschillende manieren foto’s toevoegen: 

• Nadat u alle slachtoffers en de gegevens van de trajecttelling ingevoerd hebt, kunt u 
gemakkelijk voor al uw waarnemingen foto’s toevoegen. Klik in de menubalk bovenaan op 
‘Mijn waarnemingen.be’ en vervolgens op ‘Mijn waarnemingen’. U kunt nu een foto toevoegen 
aan een waarneming door op het fototoestel-icoontje te drukken:  

• Na het invoeren van de gegevens van een slachtoffer en het klikken op ‘Invoeren’ verschijnt 
bovenaan de pagina een link ‘Foto toevoegen’. Om een foto toe te voegen klikt u hierop en 
volgt u de instructies. 

http://waarnemingen.be/vs/start�
http://waarnemingen.be/vs/create�
http://waarnemingen.be/vs/start�
http://waarnemingen.be/vs/my_trajects�
http://waarnemingen.be/vs/start�
http://waarnemingen.be/vs/my_trajects�
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• Voert u uw waarnemingen in via smartphone, dan kunt u onmiddellijk bij ieder slachtoffer een 
of meerdere foto’s toevoegen aan uw waarneming met het fototoestel van uw smartphone. 
Hoe u via smartphone waarnemingen kunt invoeren vindt u in paragraaf 3.3.1 en een 
verwijzing naar de handleiding voor de app vindt u in paragraaf 4.2. 
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4 Wist u dat… 
4.1 het invoerscherm ook op werkgroepniveau werkt? 
 
Het startscherm van Dieren onder de wielen 2.0 werkt ook op werkgroepenniveau. Als er reeds een 
regionaal invoerscherm voor de werkgroep bestaat (bijvoorbeeld 
http://denderstreek.waarnemingen.be), dan kunt u ook de waarnemingen van verkeersslachtoffers in 
het werkingsgebied visualiseren.  
Op het regioscherm, rechts bovenaan, naast ‘Mijn waarnemingen.be’, klikt u op ‘Projecten’. In dat 
menu vindt u de link naar het regionaal scherm voor Dieren onder de wielen 2.0. Is er nog geen 
rubriek Projecten of staat het verkeersslachtofferproject nog niet in deze rubriek, contacteer dan de 
moderator van het regioscherm om dit te activeren. Kent u de moderator van het regioscherm niet, 
stuur dan een mailtje naar info@waarnemingen.be.  
Om het regioscherm te zien te krijgen kunt u ook eenvoudigweg ‘/vs/start’ achter de link voor het 
invoerscherm van de werkgroep plakken. Hieronder vindt u twee voorbeelden.  

• http://denderstreek.waarnemingen.be/vs/start  
• http://vwgvap.waarnemingen.be/vs/start 

U kunt daardoor ook meteen de resultaten (aantallen per soort, top tien en fenologie) in cijfers 
opvragen voor het werkingsgebied van de werkgroep. Daarvoor klikt u in het startscherm 
eenvoudigweg op ‘Resultaten’. 
 
4.2 U waarnemingen via uw smartphone kunt invoeren? 
U kunt met behulp van een smartphone uw waarnemingen onmiddellijk ‘in het veld’ invoeren. Een 
constante internetverbinding is daarvoor NIET nodig. Waarnemingen kunnen onderweg offline 
ingevoerd worden en wanneer u thuis komt via wifi geüpload worden naar de website. Voor 
smartphones die op Android draaien en voor Iphones is er een gratis app beschikbaar (ObsMapp voor 
Android en iObs voor Iphone). Voor andere besturingssystemen is er ook een html5-website 
beschikbaar. Alle systemen hebben ongeveer dezelfde functionaliteiten en kunnen offline gebruikt 
worden. Een minihandleiding om u op weg te zetten, vindt u in bijlage. Een vergelijking van de drie 
systemen is te vinden op volgende website: http://waarneming.nl/pda/both/Mobielekeuzehulp.html  
 
Android  
ObsMapp (app), www.obsmapp.org  
App in playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.obsmapp  
Handleiding: http://waarneming.nl/pda/obsmapp/obsmapp.html#h.td9r2g9z4uhd 
 
 
 
Iphone  
Naam van de app: iObs  
App in de App Store (iTunes): https://itunes.apple.com/us/app/iobs/id713587892  
Handleiding: geen handleiding beschikbaar 
 
 
 
Andere besturingssystemen 
m.webobs.org (html5-website) 
Handleiding: www.webobs.org  
Om de website offline te kunnen raadplegen volstaat het om elke pagina van de 
website één maal te bezoeken op een moment dat u wel internetverbinding hebt. 
Daarna blijven deze pagina’s offline beschikbaar. 
 
 
Vergeet niet om bij het invoeren van je waarneming aan te vinken dat het om een verkeersslachtoffer 
gaat! U doet dit bij het keuzevak ‘Gedrag’. 
 

http://www.obsmapp.org�
http://denderstreek.waarnemingen.be/�
mailto:info@waarnemingen.be�
http://denderstreek.waarnemingen.be/vs/start�
http://vwgvap.waarnemingen.be/vs/start�
http://waarneming.nl/pda/both/Mobielekeuzehulp.html�
http://www.obsmapp.org/�
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.obsmapp�
http://waarneming.nl/pda/obsmapp/obsmapp.html#h.td9r2g9z4uhd�
https://itunes.apple.com/us/app/iobs/id713587892�
http://www.webobs.org/�
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5 Over ‘Dieren onder de wielen 2.0’ 
 
Vogelbescherming Vlaanderen vzw voerde met behulp van vele vrijwilligers in 1995-1996 een eerste 
grootschalig onderzoek uit naar verkeersslachtoffers in Vlaanderen. De komst van de website 
www.waarnemingen.be opende echter nieuwe mogelijkheden voor grootschalige dataverzameling. In 
2008 sloegen de Vlaamse overheid (departement Leefmilieu, Natuur en Energie), Natuurpunt Studie 
vzw en Vogelbescherming Vlaanderen vzw de handen in elkaar om voor vier jaar lang met behulp van 
vele vrijwilligers de verkeersslachtoffers in Vlaanderen in kaart te brengen. Het project ‘Monitoring van 
verkeersslachtoffers langs Vlaamse wegen’ kreeg de vlot bekkende naam ‘Dieren onder de wielen’ 
mee. Dit project is in 2012 afgerond. De opgetekende resultaten kan men raadplegen op volgende 
website: http://www.natuurpunt.be/dierenonderdewielen 
 
De Vlaamse overheid besliste de problematiek van de dierlijke verkeersslachtoffers verder op te 
volgen via een nieuw project. Ook dat project zal vier jaren duren (2013-2017). Het uitvoeren van de 
studie ‘Inventarisatie en evaluatie van de impact van het verkeer op wilde dieren in Vlaanderen’ is 
toegekend aan Natuurpunt vzw. Met de naam ‘Dieren onder de wielen 2.0’ communiceert Natuurpunt 
rond deze opdracht.  
Via het verder verzamelen van losse waarnemingen worden de knelpunten voor dieren op de 
Vlaamse wegen verder in kaart gebracht. Bijkomend wordt een oproep gedaan om de 
verkeersslachtoffers zo veel mogelijk systematisch te tellen langs een bepaald traject. Met deze 
systematisch verzamelde gegevens zal onder meer een inschatting kunnen gemaakt worden van het 
totaal aantal dieren dat op de Vlaamse wegen jaarlijks de dood vindt. Meer over de voordelen van 
deze aanpak vindt de lezer in paragraaf 1 ‘Waarom systematisch tellen?’. 
Door de resultaten van het project meteen weer te geven op een kaart op de website, hopen de 
initiatiefnemers mensen enerzijds aan te zetten om te helpen met het verzamelen van gegevens over 
verkeersslachtoffers en anderzijds om in samenwerking met overheden en andere verenigingen 
oplossingen te zoeken voor lokale knelpunten. 
 
 
 

6 Contact 
 
Ondervindt u nog problemen bij het invoeren van verkeersslachtoffers of hebt u nog andere vragen, 
dan kunt u ons contacteren via dierenonderdewielen@natuurpunt.be. We proberen u zo snel mogelijk 
te helpen. 
 
 

7 Tips & Trics 
 
Aanvullend op de informatie in deze handleiding zijn er nog enkele veel gestelde vragen (FAQ), tips 
en trics opgenomen in een apart document op de website van Natuurpunt: 
www.natuurpunt.be/dierenonderdewielen (net boven het kadertje ‘Doe mee’) is een link te vinden. 
 
Voorbeelden van vragen (en antwoorden) die je er in terugvindt:  

• Je verkeersslachtoffer verschijnt niet bij je trajecttelling… wat gaat er fout?  
• Wat doe je bij wegenwerken?  
• Hoe bepaal je de juiste plaats op de autosnelweg? 

http://www.waarnemingen.be/�
http://www.natuurpunt.be/dierenonderdewielen�
http://waarnemingen.be/vs/statistics�
mailto:dierenonderdewielen@natuurpunt.be�
http://www.natuurpunt.be/dierenonderdewielen�
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8 Bijlage 

 
Versie 2014-02-20. Tip: print deze bladzijde af en geef ze door aan andere smartphonebezitters.  
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