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Burgerwetenschap



Open data





Seebens et al. 2017 Nature Communications



Trends in exoten

Natuurindicatoren 2016

Snelheid ++
Aantal ++
Aantal 

problematische 
soorten ++
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Better late than never but never late is 
better
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Europese Verordening 1143/2014

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1480870785252&uri=CELEX:32014R1143

In werking sinds 1/01/2015
Verordening

Door alle lidstaten te volgen zoals opgesteld
Versus Richtlijn

Focus : BIODIVERSITEIT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1480870785252&uri=CELEX:32014R1143


Waarnemen Rapporteren Valideren Alert Actie

Citizen science voor snelle respons



waarnemingen.be/exoten
E-mail Alerts



National Park Service (NPS) to engage thousands of 
national park visitors in combating IAS through What’s
Invasive app



Apps voor melden van invasives



Versnippering en datasilo’s





Rome et al. 2011 Aliens

Horticultuurintroductie
< China



Viriot et al. 2015 Toxicologie Analytique et Clinique

Angel 3mm = V. 
crabro

15 µl gif = 
honingbij

0.3-7.5% 
bevolking is 
allergisch

Een wesp erbij

Justin Smith



Rôme et al. 2011 Aliens



















Actieve surveillance

Natuurvrijwilligers (wnm.be, iNat)

Met en bij imkers

In natuurreservaten

Natuureducatieve bijenhallen

Gerichte monitoring door vrijwilligers (klimop, mahonie, 

trompetklimmer)

Door de brandweer

SENTINEL netwerk



Citizen science survey



Hoogtechnologische monitoring





Openheid en duurzaamheid

Dataflow naar open data aggregatoren (vb. gbif)
“data sets from volunteers are among the most restrictive in 

how they can be used”
Licenties
Drempels voor delen van data

Groom et al, 2016 J Applied Ecology



Conclusies

Burgerwetenschap
Complementair aan officiële monitoring
Biedt mogelijkheden voor co-creatie
Investeer in interactie en feedback
Kan antwoord bieden op onderzoeksvragen
Verhoogt (invasie)bewustzijn over 
milieuproblematiek

Open data
Data samenbrengen is de uitdaging
Deel data op open platformen
Betere doorstroming voor snelle respons en 
bestrijding van invasieve soorten
Snellere workflows voor risicoanalyse & 
onderzoek



Dank U !


