
Geoorde Fuut – Glenn Vermeersch

De eerste invoerstappen zijn gezet. Bijzondere broedvogelwaarnemingen in 

Vlaanderen zijn sinds september 2007 online invoerbaar in een broedvogeldatabank 

waarin ook de gegevens van het Algemeen Broedvogel Monitoring project (ABV) 

opgeslagen worden. Ondertussen voerden reeds enkele regionale coördinatoren 

(reco’s) en waarnemers hun BBV-gegevens van het vorige broedseizoen online in, 

waarvoor hartelijk dank! Bij deze oefening kwamen nog een aantal onduidelijk-

heden en probleempjes bij het invoeren naar boven. Deze worden nu stap voor stap 

opgelost zodat we uiteindelijk van de meeste kinderziektes zullen verlost zijn. Er 

komt op de website zelf meer uitleg over frequent aangehaalde probleempjes. De 

databank wordt vervolledigd door eigen online-invoer van vroegere of aanvullende 

gegevens. De gebiedenlijst waaruit kan gekozen worden werd ondertussen sterk 

aangevuld. Hopelijk zetten meerdere reco’s en medewerkers weldra de online-

invoerstap maken zodat dit in de loop van de tijd bij iedereen een goede gewoonte 

wordt (zoals al het geval bij de watervogel-online invoer). Hoe sneller alles in de 

databank zit, hoe sneller er kan geraadpleegd en gerapporteerd worden. Hieronder 

twee tips die het leven van zowel waarnemer, reco als van de algemeen coördinator 

bij het gebruik van het online-systeem eenvoudiger kunnen maken!

Enkele nuttige tips

1. Vergeet niet als BBV-medewerker je Regio te selecteren

Vergeet niet als waarnemer de regio te selecteren waarin je (het meest) actief bent. 

Als dit gebeurd is kan een regionale coördinatoren veel effi ciënter en vollediger 

gegevens nakijken en opvragen over de regio.

Dit selecteren van je regio doe je op de volgende manier:

In het menu links onder de rubriek ‘Waarnemers’ klik je op ‘Mijn gegevens’. Net onder 

je naam selecteer je dan je regio in de dropdown-box ‘REGIO BBV’. Vervolgens klik 

je helemaal rechtsonderaan deze webpagina op de knop ‘AANPASSEN’, zodat de 

aanpassing bewaard wordt.
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2. Invoeren van een (nieuw) gebied

Het is de bedoeling dat er zo weinig dubbele gebiedsnamen in de databank terecht 

komen. Dit wil zeggen dat we willen vermijden dat eenzelfde gebied onder twee 

verschillende namen in de databank zit. Het is dus belangrijk dat je eerst goed kijkt 

of het gebied waar je gegevens van wil invoeren niet al (al dan niet onder een an-

dere naam) in de databank zit. De in het systeem opgenomen gebiedslijst is daarom 

momenteel bijna volledig ‘homogeen” gemaakt.

Voor sommige gebieden gebruik(t)en de waarnemers verschillende namen door 

elkaar (bv. ‘Vermeerseplas’ en ‘De Put van Vermeir’ of bv. ‘Hoge Dijken’ en ‘Roksem-

put’). Daarbij werd de deelgemeente ook niet altijd correct opgegeven (niet ieder-

een checkt waar de deelgemeentegrens precies loopt, dit is begrijpelijk). Daarom 

werden de vroegere gegevens in de databank gecontroleerd op juiste deelgemeente 

én uit de verschillende namen voor éénzelfde gebied werd één naam vastgelegd (in 

dit voorbeeld: ‘Vermeerseplas’ en ‘Hoge Dijken’). In ieder geval werden alle “De” en 

“Het” voor de toponiemen steeds weggelaten. 

Wat doe je nu best als je een gebied gaat invoeren? Het opzoeken van gebiedsnamen 

gebeurt onder de rubriek ‘Gebieden’ via ‘Zoeken’ (zie pijl 1 op scherm 1). Er zijn 

eigenlijk twee gevallen:

a. De vastgelegde naam is volledig anders dan de naam die jij normaal gebruikt: 

bv. ‘Hoge Dijken’ en ‘Roksemput’

 • Tip 1: Bekijk aandachtig de lijst van alle gebieden uit je regio die al vastgelegd 

zijn. Hierin zul je meestal wel herkennen welke naam er uiteindelijk uit de ver-

schillende gebruikte uitgekozen werd als “vaste naam”, zeker als je ook naar de 

deelgemeente kijkt. Dit doe je door je regio te selecteren in de dropdown-box 

‘REGIO’ en vervolgens op ‘Zoeken’ te klikken.
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 • Tip 2: Alfabetisch sorteren in de bekomen lijst kan met een eenvoudige muisklik 

op het kolomhoofd ‘DEELGEMEENTE’ bijvoorbeeld (zie pijl 4 op scherm 1). Door 

nogmaals te klikken op hetzelfde kolomhoofd sorteer je die deelgemeentes in 

omgekeerd alfabetische volgorde. Een derde maal klikken op hetzelfde kolom-

hoofd neutraliseert deze sortering. Bovendien zijn meerdere sorteerniveaus over 

verschillende kolommen mogelijk door meerdere kolomhoofden aan te klikken…

b. De vastgelegde naam lijkt sterk op de naam die jij gebruikt: bv. ‘Vermeerseplas’ 

en ‘De Put van Vermeir’ of bv. ‘De Lage Moeren’ en ‘Lage Moere’

• Tip 3: Probeer enkele mogelijkheden uit (zoals stukjes van de gebiedsnaam) in het 

invoerveld ‘BESCHRIJVING’ of ‘GEBIEDSNAAM’: bv. ‘moere’

• Tip 4: Gebruik daarbij de wildcard % (zie pijl 2 op scherm 1): bv. ‘moere%’. Klik 

vervolgens op de knop ‘Zoeken’ (zie pijl 3 op scherm 1): zo bekom je alle ge-

biedsnamen met het stukje ‘moere’ in hun naam: bv. ‘Lage Moere’ is die juiste 

gebiedsnaam.

Enkel indien je het gebied na bovenstaande controle helemaal niet in de databank 

terugvindt, kan je een nieuw gebied toevoegen.

In de meeste gevallen is de combinatie gebiedsnaam-deelgemeente uniek. Een klein 

percentage van gebieden liggen duidelijk (bijna elk de helft) op twee deelgemeenten. 

Hier is dus de combinatie van gebied en deelgemeente niet uniek, maar is er een 

keuze tussen het gebied-ene deelgemeente en het gebied-andere deelgemeente. 

Als een gebied maar met een heel klein stukje op een andere deelgemeente ligt 

wordt daar geen rekening mee gehouden. 

Aan de reco’s wordt een uitgeprinte kaart bezorgd van de regio met de grenzen 

en de namen van de “deelgemeenten” erop aangeduid. Ook via de website zullen 

weldra per regio de grenzen en de te gebruiken namen van de deelgemeenten voor 

iedereen te bekijken zijn.

Stijn Cooleman 

Anny Anselin

anny.anselin@inbo.be
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Oeverzwaluw – Glenn Vermeersch

De laatste jaren neemt het aantal meeuwen dat op daken broedt gestaag 

toe. Het gaat zowel om Zilvermeeuwen als om Kleine Mantelmeeuwen die in 

toenemende mate gedwongen worden de traditionele kolonies te verlaten om 

solitair te gaan broeden op daken. Op enkele gevallen na is de toename alleen 

nog maar merkbaar in Oostende en Zeebrugge. Het valt echter te verwachten 

dat het fenomeen van dakbroedende meeuwen in de nabije toekomst verder 

zal toenemen omdat grote delen van de bestaande broedkolonies zullen ver-

dwijnen. Het INBO is erg geïnteresseerd in deze ontwikkelingen en wil u allen 

oproepen om extra waakzaam te zijn. Wanneer u het vermoeden heeft dat er 

meeuwen in uw buurt broeden zouden wij dat graag vernemen. Informatie 

over de locatie, de soort en of u al dan niet een nest heeft gezien kunt u melden 

aan eric.stienen@inbo.be. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

PAS OP. Deze oproep geldt niet als u inwoner bent van Oostende, want dan kunt u 

uw melding doorgeven via het meldingsformulier op de speciale meeuwenwebsite 

van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer (http://www.meeuwenindestad.be). 

Daar vindt u overigens heel veel informatie over broedende meeuwen. 
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