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1 Woord vooraf 
 
Citizen science of burgerwetenschap is hot! Steeds meer mensen doen mee om natuurdata te verzamelen en 
te registreren. Die evolutie valt enkel toe te juichen. Verschillende grootse projecten, zoals CuriezeNeuzen of 
Mijn Tuinlab, leveren onderzoekers een grote bron aan data. Tegelijk maakt een breed publiek kennis met de 
natuur en leert hoe je waarnemingen telt en meldt. Ook meer kleinschalige burgerwetenschapsacties, zoals 
een BioBlitz, leveren waardevolle resultaten en blijken een efficiënt instrument te zijn om nieuwe soorten in 
een gebied te ontdekken. Ze zijn bovendien niet zo ingewikkeld én leuk om te organiseren. 
 
Organiseer ook eens BioBlitz! In dit draaiboek overlopen we de verschillende stappen. Je krijgt tips en tricks om 
er een geslaagd event van te maken en kwalitatieve data over te houden.  Iedereen kan een BioBlitz 
organiseren. Deze leidraad is specifiek geschreven vanuit het perspectief van afdelingen en 
natuurstudiewerkgroepen. 
 
Een BioBlitz is een flexibel concept dat je naar je hand kan zetten, naargelang je mogelijkheden en behoeften. 
Hoe groot je het evenement maakt kan je helemaal zelf kiezen. Uit deze leidraad kan je die tips uitkiezen die 
voor jou interessant zijn. 
 
 
Vragen? Stel ze via info@waarnemingen.be. 
 
 

2 Wat is een BioBlitz? 
 
Een BioBlitz of “1.000-soortendag” is een evenement waar je binnen een bepaalde tijd en binnen een 
afgebakend gebied samen op zoek gaat naar zoveel mogelijk soorten en ze registreert.  
 
Je zoekt naar planten, paddenstoelen, vogels, insecten, amfibieën, reptielen, zoogdieren enzovoort en voert 
ze in op Waarnemingen.be – rechtstreeks of via de ondersteunende apps (ObsIdentify, ObsMapp, iObs). 
Internationaal staat ‘BioBlitz’ bekend als een spannende en leuke manier om een breed publiek de natuur in 
hun buurt te laten ontdekken. 
 
Een BioBlitz … 
 

 wordt meestal uitgevoerd door een groep van natuur(studie)liefhebbers, experten en een breder 
publiek. De mix van kenners en niet-kenners maakt het evenement zo interessant.  

 duurt meestal 24 uur, maar je kiest zelf hoe lang jouw evenement zal duren. Dat kan ook een 
weekend of zelfs een jaar zijn (bv. een “2000-soortenjaar”). 

 kan overal plaatsvinden: natuurgebied, gemeente, privé-tuin, schoolplein, openbaar park enzovoort 
 kan je doen met een kleine of grote groep, met jong en oud.  

 
Kortom: het is een flexibel concept dat je naar je hand kan zetten, naargelang je mogelijkheden en behoeften.  
 

3 Waarom een BioBlitz organiseren? 
 

 Het is een boost voor de kennis over het gebied: door krachten te bundelen verzamel je op 
korte tijd enorm veel informatie over de plaatselijke biodiversiteit; soms zelfs voor voorheen nog 
niet onderzochte soortgroepen. 
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 Het is een goede manier om je werking voor te stellen aan de buurtbewoners en nieuwe 
vrijwilligers te leren kennen en te werven. 

 Het is een ideaal contactmoment voor natuur(studie)liefhebbers en terreinbeheerders. 
 Het is een laagdrempelig en informeel evenement dat jong en oud kan smaken.  
 Het is een leuke manier om een gebied in de kijker te zetten, mensen meer te leren over 

lokale ecologie en hen warm te maken voor ‘citizen science’ en natuur. 
 

4 Stap per stap: een BioBlitz voorbereiden 
 
 In bijlage vind je een projectsjabloon met timing 

 

4.1 Stel een projectteam samen 
Een enthousiast projectteam is de sleutel tot succes - wat de schaal van het evenement ook mag zijn. 
Informeer eerst bij de leden van je Natuurpuntafdeling of natuurstudiewerkgroep wie zin heeft om het event 
mee te organiseren. 
 

4.2 Kies het gebied  
Een BioBlitz is overal mogelijk: een recent aangekocht terrein, een natuurgebied dat al langer door je 
Natuurpuntafdeling wordt beheerd, een openbaar park, speelplaats, privé-grond, militair domein, 
havengebied, of waarom niet de gehele gemeente? 
 
Heb je een gebied op het oog? Stel jezelf dan de volgende vragen:  

 Wat weet je al over het gebied? Welke soorten komen er voor? Wat zijn de meest voorkomende 
soorten? 

 Zijn er soortgroepen die er nog niet (vaak) werden waargenomen en waaraan je extra aandacht wil 
besteden?  

 Zijn er plaatsen die in het verleden onvoldoende bezocht werden? 
 Is het gebied vrij toegankelijk of heb je toestemming of een vergunning nodig? 

 

4.3 Formuleer doelstellingen 
Leg je de focus op zoveel mogelijk soorten vinden of ga je gericht op zoek naar bepaalde soorten? Is 
sensibiliseren rond lokale biodiversiteit je prioriteit? Denk met het projectteam goed na over wat je wil 
bereiken en waarom. Leg dat vast in enkele helder geformuleerde doelstellingen. 
 

Opgelet! 
Een BioBlitz is een eenmalige screening tijdens een bepaald seizoen.Daarom is het niet de manier 
om een complete inventaris van een gebied op te maken. Wil je een gebied grondig inventariseren? 
Vraag bij natuurdata@natuurpunt.be om advies en mogelijkheden. 

 

4.4 Bepaal doelgroepen 
Het doelpubliek vloeit voort uit je doelstellingen. Kunnen ook niet-kenners deelnemen of verwacht je enige 
basiskennis? Wil je dat kinderen en gezinnen zich aangesproken voelen? Nodig je ook anderstaligen uit? 
Stem je activiteitenaanbod af op zowel de doelstellingen als de doelgroepen. 

 
Tip: iedereen wetenschapper met ObsIdentify! 
ObsIdentify is de handige soortherkenningsapp die je in één klik vertelt wat je voor de lens hebt. Met 
een extra klik worden de waarnemingen geregistreerd op Waarnemingen.be, waarna beheerders, 
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beleidsmakers en onderzoekers ermee aan de slag kunnen. Iedereen kan de app gebruiken, van leek 
tot professional en van jong tot oud. De app is bovendien beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en 
Spaans. Dat maakt het een erg handige tool voor een geslaagde BioBlitz!  
 
Zorg voor een woordje uitleg voor diegenen die ObsIdentify nog niet kennen, of deel de flyer uit met 
de QR-code om ObsIdentify te installeren op je smartphone. Vraag de flyer aan via het 
Uitleenplatform van Natuurpunt. 
 

4.5 Betrek partners 
Voor een evenement van enige omvang is het interessant om samen te werken met partners – en niet alleen 
om financiële en praktische redenen. Dankzij partnerschappen kan je een nieuw publiek bereiken en extra 
expertise inbrengen. En hoe gevarieerder de expertise, hoe ruimer je activiteitenaanbod kan worden. Een 
belangrijke regel is: spreek potentiële partners ruim op voorhand aan en betrek ze van bij het begin bij de 
organisatie. 
 

Tips 
 (andere) natuurstudiewerkgroepen en -experten uit je regio 
 (andere) Natuurpunt-afdelingen uit je regio 
 de gewestelijke natuurstudiewerkgroep, als je de focus legt op de registratie van een bepaalde 

soortgroep 
 de lokale afdeling van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) is een logische partner als je 

je ook richt op jongeren van 7 t.e.m. 26 jaar 
 lokale scholen en/of universiteiten en hogescholen 
 Informeer ook bij je gemeente, stad, provincie of en welke rol ze willen spelen in de organisatie. 

 

4.6 Leg datum en duur vast 
Een BioBlitz wordt vaak georganiseerd als een telmarathon van 24 of 48 uur, maar je kan zelf de duur van 
het event kiezen. Een ‘1.000-soortenjaar’ of een ‘100-soortenweek’? Alles is mogelijk. 
 
Ook voor het start- of einduur zijn er geen vaste regels. Kies dus strategisch, naargelang je doelstellingen, 
doelgroepen en gebied. Leg je de focus op vogels? Start je event dan bij zonsopgang. Organiseer je een 
BioBlitz aan de kust? Laat het dan samenvallen met laagtij en plan je activiteiten naargelang de getijden. 
 
Over het algemeen is een goede periode voor een BioBlitz van late lente tot vroege zomer. Dan kan je 
de meeste soorten spotten en heb je de grootste kans op goed weer voor outdoor activiteiten. ‘Buiten het 
seizoen’ zal je niet zo veel soorten waarnemen en kan het moeilijker zijn om publiek te trekken.  
 
Leg je de aandacht op een bepaalde soortgroep? Let er dan op dat je een logische periode kiest. Juni is bv. 
een minder interessante vlindermaand omdat de meeste soorten dan eitje, rups of pop zijn. Vlinders zijn dan 
minder gemakkelijk te vinden.  
 
Denk ook aan je doelgroepen. Als je hoopt scholen te betrekken, voorzie je best de mogelijkheid om deel te 
nemen op een weekdag en binnen de schooluren. Veel evenementen lopen van vrijdag tot zaterdag, met een 
focus op scholen op vrijdag en een breed gezinspubliek of jeugdbewegingen op zaterdag. Als je universitaire 
studenten wil bereiken, let er dan op dat je event niet in de blok- of examenperiode valt. 
 
Kijk tot slot na of er beperkingen en mogelijkheden zijn in de geplande periode en in het gebied. Zijn er 
bv. andere evenementen in het gebied gepland? Moet je rekening houden met openingsuren?  
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Tips 
 
 Zaterdag of zondag? Evenementen op zaterdag (overdag) zijn steevast véél minder succesvol dan 

evenementen op zondag. Organiseer je een evenement op zaterdag, dan mag je rekenen dat je 
hooguit een kwart bereikt van het publiek dat je op zondag had kunnen bereiken. 

 Surf mee op de nationale Natuurpuntactiviteiten en geniet mee van de promo: folder voor de actie, 
posters, banners en vlaggen, items op Facebook, jouw activiteit op de nationale campagnesite. 
Bekijk het jaarprogramma van Natuurpunt. 

 Andere interessante dagen zijn: Wereld Gierzwaluwendag op 7 juni, Europese Dag van de 
Paddenstoel op de laatste zaterdag van september, Internationale Dag van het Bos op 21 maart of 
de Internationale Dag van de Biodiversiteit op 22 mei.  

 
Maar … 
Op bekende dagen, zoals bv. de Internationale Dag van de Biodiversiteit, vinden er véél BioBlitzes plaats. 
Gidsen en experten kunnen die dag overbevraagd zijn. Contacteer hen daarom ruim op voorhand. 

 

4.7 Toegankelijkheid 
Onderzoek welke zones publiek toegankelijk zijn en welke niet. Voorzie de nodige vergunningen of toelatingen 
van de terreinbeheerder of eigenaar als het nodig of gewenst is dat sommige personen of groepen de paden 
verlaten of niet-toegankelijke terreinen onderzoeken. 
 

4.8 Stel programma op 
Stippel je wandelroutes uit die begeleid worden door experten, laat je deelnemers op eigen houtje spotten of 
kies je voor een combinatie? Het is allemaal mogelijk. Stem je activiteitenaanbod goed af op je beoogde 
doelgroepen! 
 

Tips 
 Georganiseerde en laagdrempelige activiteiten zijn altijd goede publiekstrekkers en leuk voor 

zowel expert als niet-expert! 
 Met een activiteitenaanbod voor kinderen, is het veel gemakkelijker en aantrekkelijker voor 

(jonge) ouders om deel te nemen aan je BioBlitz. 
 Snuit is het Natuurpunt-platform voor natuur(studie)activiteiten voor jonge kinderen en 

gezinnen. Je vindt er inspiratie en kant-en-klare draaiboeken om kinderactiviteiten te 
organiseren. Zie www.natuurpunt.be/pagina/snuit-activiteiten-organiseren. 

 Inspiratie om taallaagdrempelige activiteiten te organiseren en anderstaligen te betrekken 
vind je op www.natuurpunt.be/pagina/diversiteit-inclusie. 

 
Enkele voorbeelden van activiteiten 

 Een gegidste wandeling met uitleg over een soortgroep, habitattype of gebied.  
 Een afvinkblaadje voor kinderen of een blotevoetenpad. 
 Een ‘insectensafari’ of ‘snorkelsafari’ voor kinderen. 
 Samen waterdiertjes scheppen en identificeren. 
 Een bivak met vlindersmeer en een lichtval om samen nachtvlinders te registreren. 
 Een ochtendwandeling met een vogelexpert of -werkgroep met aansluitend ontbijt. 
 Een natuurfotografieworkshop waarbij de deelnemers de foto’s nadien invoeren op 

Waarnemingen.be. 
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 Een begeleide kano- of fluisterboottocht om soorten langs de oevers waar te nemen. 
 Een cameraval installeren en samen de beelden bekijken. 
 Een zoektocht naar vleermuizen met een batdetector. 

Extra tips 
 Wil je de bezoekers ook nachtvlinders tonen overdag? Stel dan de avond ervoor een 

nachtvlinderval op, en toon de vangst in een terrarium. 
 Lees meer tips voor de organisatie van een geslaagd evenement op 

www.natuurpunt.be/pagina/dos-donts-bij-een-evenement 
 Bij georganiseerde activiteiten laat je de deelnemers het best op voorhand registreren. Zo 

heb je vooraf een goed overzicht van de grootte van de groep en het totale aantal 
deelnemers na de activiteit. 

 

4.9 (Laat) een gebiedsteller aanmaken op Waarnemingen.be 
Om je datapresentatie en -analyse te vergemakkelijken, kan je een gebiedsteller gebruiken op 
Waarnemingen.be. Op die online pagina kan je live het overzicht van de gevonden soorten opvolgen. Fijn om 
de dag zelf te tonen aan het publiek. En handig om nadien te gebruiken in je communicatie over de 
resultaten. 
 
Op het scherm vind je: 

 Een teller, overzichtslijst en grafiek van de waargenomen soorten 
 Een teller, chronologische overzichtslijst en grafiek van alle waarnemingen  
 Een teller van de waarnemers (zijnde iedereen die een waarneming invoert) 
 Een teller van de transecten en punttellingen 
 Een geografisch overzicht van alle waarnemingen 
 Een overzichtsbalk die het percentage weergeeft van het gestelde doel (van het aantal soorten dat 

je wilt halen)– als dat is ingesteld 
 

Voorbeeld 
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Deze pagina maak je aan in 2 stappen: 
 

1. Zoek je gebied op Waarnemingen.be  
Klik op ‘Ontdek’ > ‘Locaties’ en check of het gebied dat je wil onderzoeken al is geregistreerd.  
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Is het gebied nog niet geregistreerd? Maak dan een nieuwe gebruikerslocatie aan. 
 
Klik daarvoor op het pijltje naast je gebruikersnaam rechts bovenaan het scherm, en vervolgens op 
‘Gebruikerslocaties’. 
 

 
 

 
Klik vervolgens op de knop ‘+ Nieuwe gebruikerslocatie’. 
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Nu kan je het gebied intekenen met lijnen of aanduiden met een cirkel. 
 

 
 

2. Bezorg titel, datum en kort tekstje  
Vraag Natuurpunt Studie om een gebiedsteller aan te maken. Geef daarvoor een seintje op 
info@waarnemingen.be en bezorg de nodige info: titel, begin- en einddatum, introductietekst en de 
gebiedsnummers waarover het gaat of de link naar je gebruikerslocatie. 
In het introductietekstje kan je kort de doelstelling(en) toelichten, doorverwijzen naar het volledige 
programma van het event en contactgegevens delen. 

 
Je ontvangt daarna een unieke link voor je activiteit. De BioBlitz verschijnt ook op de overzichtspagina van 
de BioBlitzes op Waarnemingen.be en wordt aangekondigd op de BioBlitz-pagina op Natuurpunt.be.  
 

4.10  Maak een draaiboek 
Nu je alle informatie hebt, kan je een kort draaiboek opmaken. Een draaiboek geeft in chronologische volgorde 
de gebeurtenissen, afspraken en taken weer in het kader van je evenement. Je geeft daarmee aan wie 
verantwoordelijk is voor een taak op welk moment en welke plaats. 
 
Voor gidsen, sprekers of andere genodigden kan je eventueel een apart draaiboek maken met alleen de 
punten die hun acties rechtstreeks beïnvloeden. 
 
 In bijlage vind je een blanco template voor een draaiboek 
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5 De dag zelf 
 

5.1 Creëer een centraal trefpunt 
Breng je bezoek zoveel mogelijk samen op een punt, en creëer een soort centraal ‘basecamp’. Zo hou je het 
overzicht en heb je organisatorisch minder werk. Het schept bovendien een gezellige drukte. 
 
Een centrale ontmoetingsplek kan je inzetten als … 

 Ontvangst- en infopunt waar mensen ontdekken hoe ze kunnen deelnemen, vragen stellen over 
de installatie of het gebruik van ObsIdentify, informatie vinden over verschillende soortengroepen, 
kennismaken met de natuurstudiewerkgroep of afdeling …  Je kan er ook de gebiedsteller tonen met 
de live tussenstand van de waargenomen soorten: dat motiveert de waarnemers om verder te 
zoeken en is leuk voor het aanwezige publiek. 

 Ontmoetingsplek voor bezoekers, deelnemers en organisatoren.  
 Startpunt voor activiteiten, wandelroutes …  

 
Let bij de keuze en inrichting van het centrale punt op het volgende: 

 Is de plek toegankelijk?  
 Is ze gemakkelijk vindbaar? Voorzie desnoods duidelijke en voldoende signalisatie. 
 Is er een (fietsen)parking, station of bushalte in de buurt? 
 Zijn er toiletten in de buurt? Eventueel catering? 
 Is er wifi en elektriciteit beschikbaar, zodat je het BioBlitz-scherm kan tonen? Ook voor gebruik van 

ObsIdentify heb je een internetverbinding nodig. Is die niet aanwezig, dan kan je tijdens de begeleide 
activiteiten een mobiele hotspot aanmaken. De app verbruikt niet veel data. 

 Is er geen gebouw beschikbaar, voorzie dan een voldoende grote tent. 
 

5.2 Stel jezelf en de soortgroepen voor 
Voorzie voldoende tijd en ruimte om de organiserende werkgroep(en) en afdeling(en) voor te stellen. Dit is 
een ideaal moment om bezoekers te laten kennismaken met jullie en waar jullie mee bezig zijn. Sta klaar voor 
potentieel nieuwe vrijwilligers: geef hen een woordje uitleg over jullie werking, geef een flyer met 
contactgegevens … 
 
Zorg eventueel voor enkele infostands, in het centraal infopunt of in het gebied, waar mensen uitleg kunnen 
krijgen over diverse soortengroepen (bv. een 'plantenstand' met info over de hooilanden, een 'vogelstand' 
met telescopen om weidevogels te bekijken, een 'ongewerveldenstand' met info en kijkdoosjes over bijen, 
vlinders, enzovoort een 'waterbeestjesstand' met aquaria).  
 

5.3 Maak duidelijke spelregels 
Goede afspraken zijn belangrijk voor een vlot verloop van een BioBlitz, zéker als je in kwetsbaar gebied te werk 
gaat. Vraag de deelnemers om: 
 

 zoveel mogelijk op de paden te blijven, tenzij daar duidelijke afspraken voor zijn (zie punt 4.7) 
 geen broedvogels te verstoren of kwetsbare vegetaties te betreden 
 eventueel een fiets mee te brengen, als het een groot gebied is 
 waarnemingen meteen in te geven in ObsIdentify, ObsMapp, iObs of rechtstreeks op 

Waarnemingen.be 
 
Stimuleer deelnemers om over de kwaliteit van de data te waken. Je kan: 

 Tips meegeven voor kwalitatieve foto’s, met meer kans op correcte identificatie: geen wazige foto’s, 
foto’s bijsnijden, meerdere foto’s ingeven (bv. voor paddenstoelen: boven-, onder- en zijaanzicht). 
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 Het verschil uitleggen tussen wilde planten die van nature voorkomen en aangeplante soorten of 
cultivars, met de vraag om die laatste niet in te voeren. 

 Vragen om geen waarnemingen in te voeren waarvan de herkenning heel onzeker is of minstens te 
proberen andere foto’s in te voeren of advies te vragen aan specialisten. 

 Uitleggen dat het ook loont om boeken, determinatiesleutels of websites te raadplegen en niet 
enkel te vertrouwen op de beeldherkenning. Via Waarnemingen.be en de apps Obsmapp en iObs kan 
je ook zelf soortnamen kiezen. 

 De mogelijkheden van ObsMapp en iObs toelichten voor diegenen die al gewend zijn om te tellen en 
te registreren. Vraag hen om extra gegevens (bv. aantal, geslacht, gedrag van de waargenomen 
soort of telmethode) in te voeren via de apps. 

 

5.4 Nog enkele praktische tips 
 Voorzie kaartjes van het gebied voor alle waarnemers, zodat ze zich kunnen oriënteren. Daarop kan 

je de delen aanduiden die voor hen interessant zijn. 
 Registreer de deelnemers. Zo heb je nadien een goed zicht op je publieksbereik (de gebiedsteller 

toont enkel het aantal waarnemers, maar er kunnen ook deelnemers zijn die niet zelf invoeren). 
 Voorzie flyers en eventueel affiches of een roll-up banner met QR-code voor snelle installatie van 

ObsIdentify. Die kan je aanvragen via de Uitleendienst van Natuurpunt. 
 

6 Communicatie 
 
Slimme communicatie is essentieel voor een succesvol evenement: het zorgt voor een goede opkomst en 
een betrokken doelgroep. Stel eventueel een apart communicatieteam op met mensen die er zin in hebben 
en er eventueel al ervaring mee hebben. 
 
Tips 
Voor de BioBlitz: 

 Krijg je boodschap bij de juiste doelgroep: Denk vooraf goed na over wie je wil bereiken en wie er 
geïnteresseerd kan zijn in het evenement. 

 Gebruik een mix van digitale en niet-digitale communicatiekanalen: Zet niet alleen de website en 
nieuwsflitsen van je werkgroep of afdeling in, maar ook sociale media, het afdelings- of lokale 
tijdschrift, flyers …  

 Registreer de BioBlitz in de Activiteitenkalender van Natuurpunt 
 Licht de buren in over de mogelijke overlast die dag. Nog beter is de buren uitnodigen. Je kunt dan 

meteen de opzet van het evenement duidelijk maken.  
 Stuur een persbericht uit naar lokale en/of nationale perscontacten.  
 Een BioBlitz wordt soms ook als een wedstrijd georganiseerd, tussen bv. verschillende 

studiewerkgroepen, regio’s, gemeenten of steden. Dat kan extra zichtbaarheid voor je gebied 
opleveren, ook buiten je eigen werkingsgebied. Een wedstrijdelement kan deelnemers bovendien 
extra motiveren om zoveel mogelijk soorten te registreren! 
 

Tijdens de BioBlitz: 
 Projecteer de gebiedsteller met de live tussenstand in het centraal trefpunt. Dat werkt motiverend 

voor de deelnemers!  
 Post over de tussenstand met foto’s op sociale media. 
 Organiseer eventueel een moment waarop je de pers een woordje uitleg kan geven. 
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Opgelet 
Alle ingevoerde waarnemingen worden gecontroleerd door experten. Dat noemen we valideren. Wat alle 
validatoren met elkaar gemeen hebben is dat ze vrijwilligers zijn. In de drukste tijd van het jaar komen 
waarnemingen vaak sneller binnen dan validatoren ze kunnen verwerken. Het kan dus even duren 
voordat alle waarnemingen zijn gevalideerd. Dat betekent dat de live gebiedsteller ook een voorlopig 
resultaat toont. Hou daarmee rekening in je communicatie. 

 
Na de BioBlitz: 

 Stuur na afloop van de BioBlitz een persbericht met het (voorlopige) eindresultaat. Dat kan de dag 
zelf nog. Als de pers de activiteit aankondigde, zijn ze meestal ook geïnteresseerd om de resultaten 
te brengen. 

 Nadat ook achteraf gedetermineerde soorten zijn toegevoegd, en de meeste waarnemingen zijn 
gevalideerd, kan je een definitieve conclusie trekken over het totale aantal gevonden soorten 
tijdens je BioBlitz. Het is zeker ook boeiend om de resultaten uit te spitten naar zeldzame soorten of 
andere opvallende vondsten en dat opnieuw naar de pers te communiceren. 

 Stuur een bedankingsbericht met het eindresultaat naar al je waarnemers en deelnemers. 
 Communiceer ook breder over je resultaten, nadat je de verzamelde data geanalyseerd hebt (zie 

verder). Je doelgroep bepaalt de manier waarop je communiceert: sommigen willen liefst een 
uitgebreid rapport, terwijl anderen liever alle informatie op 1 pagina bekijken (zoals bij een 
infographic). 

 

7 Data-analyse 
 
Na afloop van de BioBlitz is het tijd om de verzamelde data te analyseren en te interpreteren. Dit zijn enkele 
sleutelvragen die je hierbij op weg kunnen helpen: 
 

 Hoeveel verschillende soorten komen er voor/zijn er waargenomen? Welke soorten zijn extra 
interessant? 

 Wat zijn de meest voorkomende/meest waargenomen soorten? 
 Zijn er invasieve of uitheemse soorten? 
 Welke levensstadia zien we? (bv. eitje, larve, pop, imago) 
 Welke verschillen zijn er met andere gebieden in de regio? 
 Hoe wordt deze omgeving beïnvloed door de mens? 
 Zien we veranderingen? Welke? Zijn er nieuwkomers t.g.v. klimaatverandering of veranderingen in 

beheer? 
 Bedreigen invasieve soorten de omgeving? Op welke manier? 
 Zijn er soorten bij die iets vertellen over het gevoerde natuurbeheer of soorten waarbij het van 

belang is dat de terreinbeheerder ermee rekening houdt? Bezorg de info dan aan de juiste 
personen. 

 

8 Projectevaluatie 
 
Hoe duidelijker je doelstellingen, hoe eenvoudiger het is om na afloop te bekijken in hoeverre je event geslaagd 
is. Terugblikken en evalueren met je projectteam is ook nuttig om te bekijken wat eventueel beter of anders 
kan bij een vervolg. Wacht niet te lang met de evaluatie, zodat het event nog vers in ieders geheugen zit. Een 
projectevaluatie hoeft niet lang te duren. 
 
Enkele hulpvragen: 

 Zijn de beoogde doelstellingen bereikt? 
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 Waren de beoogde doelgroepen aanwezig? 
 Wat ging goed? 
 Wat ging niet goed? 
 Was het draaiboek volledig? Handig om dit nu al aan te vullen zodat je bij een volgende editie meteen 

een volledige versie klaar hebt staan. 
 
Met het oog op organisatie van nog een BioBlitz in de toekomst, beslis je: 

 “Dit blijven we doen, maar anders” > Aanpassen 
 “Dit doen we goed en blijven we doen” > Behouden 
 “Dit willen we (op)nieuw doen” > Toevoegen 
 “Dit doen we niet meer” > Schrappen 

 

9 Vragen? 
 
Met alle vragen over deze handleiding en de organisatie van een BioBlitz kan je terecht bij 
info@waarnemingen.be. 
 
 



wanneer wie wat
3 maanden vooraf initiatiefnemer samenstellen projectteam
3 maanden vooraf projectteam keuze gebied
3 maanden vooraf projectteam doelstellingen formuleren
3 maanden vooraf projectteam doelgroepen bepalen
3 maanden vooraf projectteam partners betrekken
3 maanden vooraf projectteam datum en duur vastleggen
3 maanden vooraf projectteam een save-the-date uitsturen
2 maanden vooraf projectteam programma opstellen
1 maand vooraf Natuurpunt Studie gebiedsteller aanmaken
1 maand vooraf projectteam/communicatieteam start communicatie via verschillende kanalen
1 week vooraf projectteam/communicatieteam persbericht
dag vooraf projectteam opbouw centraal trefpunt op locatie
dag vooraf projectteam aanbrengen signalisatie
dag zelf projectteam onthaal en afspraken
dag zelf projectteam projectie live gebiedsteller
dag zelf projectteam/communicatieteam posts tussenstand sociale media
dag zelf projectteam/communicatieteam persmoment
dag nadien projectteam/communicatieteam persbericht
dag nadien projectteam/communicatieteam bedankingsbericht
dag nadien projectteam opruim
enkele dagen nadien projectteam evaluatie

LEIDRAAD voor de organisatie van een BioBlitz



DRAAIBOEK BioBlitz

Titel
Locatie
Datum

E-mail GSM

Datum/Tijdstip start-einde Wat Wie Waar 

Event informatie

Callsheet

Draaiboek opbouw

Naam

Opmerkingen

Organisatie

Omschrijving



Tijdstip start - einde Wat Wie Waar 

Tijdstip start - einde Wat Wie Waar 

Draaiboek event

Draaiboek afbraak
Opmerkingen

Opmerkingen


