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In 2007 is het eerste jaar waarin steekproefhokken voor het nieuwe ABV-project 

werden gelopen. Het is uiteraard te vroeg om al uitspraken te doen over het wel en 

wee van onze algemene broedvogels, maar een eerste evaluatie van de geleverde 

inspanningen en de ervaringen met het online invoersysteem (http://broedvogels.

inbo.be) is wel al mogelijk.

Medewerking erg goed!

In een eerdere nieuwsbrief werd de gevolgde methodiek en de invoermodule al 

besproken. Daarin werd vooropgesteld dat we in 2007 streven naar 300-400 inge-

voerde steekproefhokken. 

De module is nu bijna 4 maanden online en er werden reeds waarnemingen van 

175 hokken ingevoerd. Van nog eens 80 hokken weten we met zekerheid dat ze in 

de komende weken zullen worden ingevoerd. Indien we alle voor 2007 toegezegde 

hokken optellen, zouden maximaal 375 hokken zijn gelopen. Rekening houdend 

met het feit dat een aantal Vogelwerkgroepen pas vanaf volgend jaar volop in het 

systeem wensen in te stappen, kunnen we nu al zeggen dat de medewerking erg 

goed is, de online invoermodule goed wordt gebruikt en het project zodoende een 

prima start heeft gekend.

Kleine invoer-problemen

Het is natuurlijk niet allemaal een grote goed-nieuws-show! Er doken en duiken 

nog steeds een aantal probleempjes op bij de invoer van de gegevens. In de meeste 

gevallen zijn die eenvoudig op te lossen, heel af en toe moet de INBO ICT-dienst 

tussen komen omdat het een kleine fout in het systeem betreft. Hoewel de module 

grondig werd getest, zijn onvermijdelijk hier en daar toch kleine foutjes door de 

mazen van het net geglipt. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat jullie eventuele 

problemen snel melden aan Iwan (iwan.lewylle@natuurpunt.be) of via 

broedvogels@inbo.be . Je kan dan rekenen op een snelle behandeling van je 

probleem. Op de startpagina van http://broedvogels.inbo.be werd een menu-knop 

‘Help’ toegevoegd met daarin een beschrijving van de invoer van ABV en BBV-

gegevens. Lees die ook goed na. Blijf je daarna nog met je probleem zitten, stuur 

dan een mailtje naar één van de bovenstaande adressen!
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Hierbij vermelden we kort enkele van de meest gemelde problemen, samen met de 

oplossingen ervoor.

Ik kan me niet meer aanmelden, wat nu?

In de meeste gevallen betreft het hier de ingave van een foute login of paswoord. 

Iedere medewerker heeft via mail of op het adresetiket van de laatste ‘Vogelnieuws’ 

van het INBO zijn/haar login en paswoord aangekregen. Sommigen hebben nadien 

het toegekende paswoord via de invoermodule gewijzigd en dan gebeurt het dat 

dit nieuwe paswoord werd vergeten. Om veiligheidsredenen blokkeert de applicatie 

nadat enkele malen een foutief paswoord werd ingegeven. 

Oplossing: Contacteer broedvogels@inbo.be en er wordt je een nieuw tijdelijk 

paswoord toegekend. Schrijf dit voor de veiligheid best ergens op, ook na een even-

tuele wijziging!

Ik kan mijn ingevoerde gegevens niet wijzigen of bekijken… 

Dit is voorlopig de meest gehoorde ‘klacht’ waar nochtans in de meeste gevallen 

een erg eenvoudige oplossing voor is, die ook in de help-functie staat vermeld. 

Nadat je je gegevens hebt ingevoerd, mag je in ieder geval nooit vergeten onder-

aan de invoertabel op ‘Toevoegen’ te klikken. Je krijgt dan het bericht dat je 

waarneming werd toegevoegd aan de database. Vanaf dan kan je die waarneming 

opnieuw gaan bekijken en eventueel aanpassen.

Merel - Glenn Vermeersch
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Oplossing: Ga in het menu links naar ‘Waarnemingen’ en klik op ‘Zoeken’. Er 

verschijnt dan een lijstje met ABV- en eventueel ook BBV-waarnemingen. Voor elke 

waarneming zie je twee symbolen: een soort loupe helemaal links en een blauw 

potloodje er rechts naast. Door op de loupe te klikken opent zich een apart venster 

waarin je je waarneming kan bekijken. Je kan in dit venster geen aanpassingen 

doorvoeren. Klik je echter op het potloodje, dan verschijnt diezelfde waarneming, 

maar kan je ze wel aanpassen. Alle velden zijn aanpasbaar. Heb je dus een verkeer-

de datum ingevuld, een verkeerd hoknummer geselecteerd of bijvoorbeeld enkele 

soorten vergeten toe te voegen, dan kan je dat in dit venster doen. 

Belangrijk: vergeet niet na de wijzigingen onderaan op ‘Aanpassen’ te klikken! Je 

krijgt dan de melding dat je waarneming werd aangepast. Herhaal dezelfde proce-

dure om eventueel nog andere aanpassingen door te voeren.

Soorten toevoegen aan de standaardlijst wil niet lukken.

Af en toe krijgen we de melding dat, wanneer men een soort wil toevoegen aan het 

invulformulier, dit niet wil lukken of dat het wel lukt, maar dat de reeds ingevulde 

records dan worden gewist. In uitzonderlijke gevallen (2x) werd geen oplossing voor 

dit probleem gevonden. Mogelijk betreft het hier een probleem met de gebruikte 

versie van Internet Explorer.

Het probleem kan ook te wijten zijn aan een eventuele pauze tussen het invoeren 

van verschillende punten op een formulier. Probeer steeds een formulier ineens vol-

ledig in te vullen en op te slaan. Waar voorlopig erg weinig medewerkers gebruik 

van maken, is het opmaken van een gepersonaliseerde soortenlijst. Onder ‘Mijn 

gegevens’ en het tabblad ‘Mijn soorten’ kan je namelijk een soortenlijst samenstel-

len die vervolgens automatisch zal geladen worden telkens je een invulformulier 

oproept. Dit kan zowel voor ABV- als BBV-waarnemingen. Je vermijdt op die manier 

tijd te verliezen door telkens opnieuw dezelfde soorten te moeten gaan toevoegen. 

Op langere termijn – het ABV-project loopt normaal gezien zo lang mogelijk door 

– levert je dit mogelijk veel tijdswinst op.

Rapportage

Een onderdeel van de module waar we in de toekomst meer werk van zullen maken 

is de rapportage. Nu is deze nog eerder beperkt. Vooral wat ABV betreft, is het ook 

logisch dat er nog niet veel mogelijkheden zijn. Na het eerste projectjaar kan je 

de gegevens bekijken en eventueel corrigeren, naast het opvragen van gegevens 

per soort. Wanneer we enkele jaren verder zijn, volgen dan rapporten waarin het 

mogelijk wordt bepaalde soorten of hokken te gaan vergelijken. Tevens zullen dan 

enkele grafiekmodules worden toegevoegd.

Verder invoeren aub!

Zoals je hierboven al kon lezen, verloopt de invoer van de gegevens voorspoedig. 

Maar alles kan beter! Daarom de vraag om tijdens de komende wintermaanden 

zeker werk te maken van de nog in te voeren gegevens. Op die manier hebben we 

snel een totaalbeeld en kan Natuurpunt gericht verdergaan met de verdeling van 

de resterende hokken.

Alvast bedankt!

Glenn Vermeersch 

glenn.vermeersch@inbo.be

Iwan Lewylle 

iwan.lewylle@natuurpunt.be

Groenling - Glenn Vermeersch
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