
Samen vogels herkennen en registreren  
op de app van waarnemingen.be!

Biodiversiteitstudie vogels

OMSCHRIJVING
Waarnemingen.be verzamelt informatie over de fauna en de flora 
in Vlaanderen. Voor de Zwinregio hebben we hierin een grens-
overschrijdende waarnemingslijst.

Elke vogelwaarneming biedt wetenschappelijk waardevolle infor-
matie om vogels beter te leren kennen. De leerlingen gaan aan de 
slag met een handige applicatie op de smartphone of iPad van het 
centrum om alle vogelwaarnemingen te registreren. Een uitdaging 
die van elke deelnemer een echte ornitholoog maakt. 

De leerlingen gaan na een korte instructie zelf aan de slag met een 
telescoop, iPad en vogelgids of zoekkaart. Via een uitgestippeld 
parcours met 3 observatieplaatsen ontdekken ze de rijke variatie 
vogels in het Zwin die dag. Alle informatie wordt verzameld in waar-
nemingen.be. In een klas van het Natuur Educatief Centrum (NEC), 
worden de resultaten bekeken en worden conclusies over spreiding, 
aantallen en soorten vogels geëvalueerd. Welke rol speelt Europa 
hierin en wat leren we uit het vogelbestand als graadmeter voor de 
biodiversiteit? Dit zijn de uitgangsvragen bij de eindbespreking.  

DOELGROEP 2de graad secundair

DUUR 2 - 2,5 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum

PERIODE mei tot oktober

GROEP max. 25 leerlingen per gids

PRIJS €60 + € 4/leerling

LOCATIE EN RESERVATIE

Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
T 050 55 91 00 - E bulskampveld@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld 

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
T 051 54 59 48 - E blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek 
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
T 057 23 08 40 - E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
T 058 42 21 51 - E duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
T 056 23 40 10 - E gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
T 050 60 70 86 - E info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Biodiversiteitstudie vogels
Het Zwin is een internationale luchthaven voor vogels. Dankzij leerlingen van de 2de graad is het mogelijk om tijdens hun bezoek een 

inventarisatie op te maken van de aanwezige vogels die dag.  De rijke variatie aan soorten in het Zwin, elk met hun kenmerkende habitat, is 

het ideale onderwerp om het over de biodiversiteit te hebben.  Vanop de panoramatoren is er een breed zicht op de vogels in de graswei-

den van de Kleyne Vlakte. Op de internationale dijk hebben we een ideaal zicht op de zoute vlakte met haar typische waadvogels en bij de 

voederhut zien we de kleinere zangvogels. De lijst op waarnemingen.be brengen we ook visueel in beeld bij de nabespreking in het Natuur 

Educatief Centrum. We vragen ons af welke maatregelen hier zinvol zijn in functie van de biodiversiteit?

Waarnemingen.be, ‘citizen science’ avant la lettre!
Tijdens een korte inleiding wordt waarnemingen.be even toegelicht en maken de leerlingen kennis met een aantal typische zwinvogels.  Een 

handige app op de iPad of op de eigen smartphone wordt het registratiesysteem van dit onderzoek.

Waarnemen met een telescoop.
De leerlingen gaan in deelgroepen van 3 aan de slag met een professionele telescoop op statief om de vogels van dichtbij te kunnen waar-

nemen.  Aan de hand van kleur- en vormkenmerken kunnen ze zo snel de meest voorkomende zwinvogels herkennen.  In hun deelgroepen 

krijgen ze ook een iPad en adapter-ring mee om deze te bevestigen op de telescoop en zo ook de waargenomen vogels te fotograferen.  

Ornithologisch onderzoek.
Zodra ze zeker zijn van een aantal waargenomen vogels worden ze uitgenodigd het gedrag van die vogels te observeren.  Ze foerageren, 

zijn aan het rusten, vliegen op omwille van een verstoring… Alle informatie registreren ze nu via waarnemingen.be op de iPad van het 

centrum of op hun eigen smartphone.  Deze data worden na invoer op de app en controle van de begeleider doorgezonden naar de online 

database.  Kort daarna kunnen we deze waarnemingen visueel presenteren op het scherm in de klas van het Natuur Educatief Centrum en 

er de resultaten bespreken.

Resultaten en evaluatie.
Hoeveel vogels van elke soort hebben we samen waargenomen? Welke vogels vinden we bij de bosrand, in de zoute zwinvlakte bij het slik, aan 

de oeverranden van de poelen in de Kleyne vlakte?  Zijn er verschillen in de morfologie van deze vogels?  Heel wat leervragen worden op de 

leerlingen afgevuurd om hen inzicht te doen krijgen in de diversiteit aan vogels en biotopen waarin zij vertoeven en waaraan ze zijn aangepast.  

Vogels, een graadmeter voor de biodiversiteit.
Dankzij de verschillende onderzoeken en meerdere resultaten van verschillende scholen en waarnemers krijgen we ook een zicht op 

het vogelbestand over een langere termijn.  In de loop der jaren hebben bepaalde vogels stand gehouden.  Andere vogels vonden in het 

Zwin niet langer de geschikte voedselbron. Deze zagen we in de loop der jaren in aantal afnemen.  Internationaal worden natuurgebieden 

beschermd om ook voor de trekvogels de nodige pleisterplaatsen te voorzien.  Europa neemt hiertoe verschillende maatregelen en uit de 

duizenden waarnemingen leren we nog elke dag hoe de biodiversiteit daarbij herstelt of verdwijnt.  

Het natuurgebied is in elk seizoen meer dan de moeite waard, maar hou wel rekening met het weer. Zorg voor goede, waterdichte 

schoenen; rubberen laarzen zijn hiervoor het meest geschikt. Warm kleden, want de wind kan zeer koud aanvoelen. Een warme muts helpt 

ook. En als laatste tip: denk aan regenkledij, je weet maar nooit.


