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10 JAAR WAARNEMING.NL
!
In juni 2014 is het 10 jaar geleden dat Waarneming.nl de Nederlandse natuurliefhebbers een
digitaal platform gaf. Ooit begonnen als initiatief van een aantal IT-ers met een liefde voor de
natuur is Waarneming.nl nu het standaardplatform voor natuurwaarnemers in Nederland. In 10
jaar tijd hebben zij met elkaar meer dan 25 miljoen waarnemingen ingevoerd, gedocumenteerd
met meer dan 4 miljoen foto’s.

!

Waarneming.nl wordt direct en indirect gebruikt door alle natuurorganisaties in Nederland, is
onmisbaar voor het CBS bij het berekenen van betrouwbare trends, en is bovenal een prachtig
hulpmiddel voor alle waarnemers in binnen- en buitenland.

!
Top 3
!

Kijkend naar 10 jaar Waarneming.nl zien we dat de volgende soorten het vaakst gemeld zijn:
1. Buizerd (476.131 waarnemingen)
2. Grote Zilverreiger (284.249 waarnemingen)
3. Grauwe Gans (237.190 waarnemingen)

!

Als we de traditioneel zeer populaire soortgroep Vogels buiten beschouwing laten dan krijgen
we de volgende - verrassende - top 3:
1. Ree (93.492 waarnemingen)
2. Kleine Vos (88.945 waarneming)
3. Gewone Dwergvleermuis (88.358 waarnemingen)

!
Dank
!

Bij het tienjarig bestaan bedanken wij vooral alle waarnemers, admins, vrijwilligers,
partnerorganisaties en iedereen die ons de afgelopen jaren op de één of andere manier heeft
geholpen!

!
- Team Waarneming.nl
!
!
Contact: info@waarneming.nl (ook voor verzoek telefonisch contact)
!
!
Op de volgende pagina's een korte tijdslijn met enkele hoogtepunten.
!
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Waarneming.nl gaat van start als fusie van twee eerdere initiatieven.
Krachtenbundeling en dienstverlening en internettechniek zullen
steekwoorden blijken te zijn voor het succes.
Server en domeinnaam worden gratis beschikbaar gesteld door Stichting
Natuurinformatie.
De eerste mijlpaal, 100.000 waarnemingen, is vrijwel direct een feit.
Waarneming.nl faciliteert lokale sites voor vogel- en natuurwerkgroepen.
Waarneming.nl loopt voorop door de introductie van een speciale site voor
gebruik op mobiele telefoons, en door als één van de eerste sites in
Nederland gebruik te gaan maken van Google Maps.
Waarneming.nl faciliteert het uploaden van foto’s, waardoor de
kwaliteitscontrole door vrijwilligers een extra impuls krijgt.
Explosieve groei! In het voorjaar breekt Waarneming.nl door de grens van 1
miljoen waarnemingen, en de tienduizendste waarnemer meldt zich. Later dat
jaar volgt de honderdduizendste foto.
Waarneming.nl introduceert WnPda, de eerste mobiele applicatie voor het
mobiel invoeren van waarnemingen.
Waarneming.nl-vrijwilligers organiseren voor het eerst een landelijke telling.
Alle Pestvogels worden geteld.
Meer dan 10.000 waarnemingen via de mobiele app geregistreerd.
De explosieve groei gaat door, in maart bevat Waarneming.nl al meer dan 2
miljoen waarnemingen. Hardware en website moeten aangepast om de
enorme stroom bezoekers en data te kunnen verwerken.
De eerste Klapekstertelling wordt georganiseerd, dit zou een jaarlijks
terugkerende actie worden.
Waarneming.nl wordt te groot voor de hobby, en wordt formeel onderdeel van
Stichting Natuurinformatie. Twee oprichters gaan full-time aan Waarneming.nl
werken.
In mei bevat de database 4 miljoen waarnemingen, een verdubbeling ten
opzichte van een jaar eerder.
Op verzoek van Belgische natuurorganisaties wordt Waarnemingen.be /
Observations.be gestart. Vlaamse en Waalse organisaties zijn zo enthousiast
dat ze samenwerken, over de taalgrens heen.
Wereldwijde invoer van waarnemingen wordt mogelijk, ook mobiel! De
internationale naam Observado.org wordt gelanceerd.
In oktober registreren we de vijfmiljoenste waarneming.
Waarneming.nl wordt partner in de nieuw opgerichte Nationale Databank Flora
en Fauna, en levert expertise op het gebied van techniek en validatie, alles in
samenwerking met andere natuurorganisaties en de Gegevensautoriteit
Natuur.
Groei naar zes miljoen (april) en vervolgens zeven miljoen waarnemingen
(juli).
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De grens van 10 miljoen waarnemingen wordt gepasseerd.
Meer dan 150 werkgroepen maken inmiddels actief gebruik van
Waarneming.nl, via een koppeling met hun eigen websites.
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12 miljoen waarnemingen, Waarneming.nl blijft groeien.
Waarneming.nl verzorgt de techniek van de Sprinkhaanatlas voor EIS. Deze
manier van inventariseren zal een groot succes blijken.
Voor het relatief nieuwe platform Android wordt een geavanceerde mobiele
applicatie ontwikkeld, Obsmapp genaamd. Voor andere mobiele platforms
wordt WebObs gebouwd.
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De NDFF groeit naar 60 miljoen waarnemingen, met de waarnemers van
Waarneming.nl als hofleveranciers.
Mobiele invoer wordt omarmd door gebruikers, en doet het aantal
waarnemingen nog sterker groeien.
Het doek valt helaas voor de Gegevensautoriteit Natuur. De NDFF blijft
gelukkig behouden, en wordt ondergebracht bij BIJ12, de
uitvoeringsorganisatie van de Provincies.
Waarneming.nl moet op zoek naar een nieuwe financiering, en richt met
enkele gelijkgestemde organisaties de Stichting NatuurBank Nederland
(NBNL) op.
iObs, de mobiele applicatie voor iPhones wordt onthuld en is direct een
gigantisch succes.
Obsmapp, iObs en WebObs zijn samen verantwoordelijk voor ca. 40% van
alle invoer. Het is duidelijk, Nederland neemt mobiel waar!
Voor en samen met groene bureaus wordt de professionele spin-off WrnPro
gelanceerd.
25 miljoen waarnemingen in Waarneming.nl.
NatuurBank Nederland en BIJ12 ondertekenen een samenwerkingscontract
rond Waarneming.nl, met basisfinanciering voor de komende drie jaar.
Start samenwerking met gemeenten voor gemeentelijke subsites.
De samenwerking met Belgische organisaties is zeer succesvol. In België zijn
ondertussen meer dan 11 miljoen waarnemingen en meer dan anderhalf
miljoen foto’s verzameld.
Waarneming.nl bestaat 10 jaar!

