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We zijn begonnen! 
 

Het is 1 januari 2023. Om 10 uur waren al 
9 waarnemingen ingevoerd op Waarne-
ming.nl. Natuurlijk wilde ik vooral kijken 
met hoeveel soorten 2022 is afgesloten. 
Halen wij dat aantal dit jaar weer of gaan 
we er ver overheen? 
 

In 2022 werden in de gemeente Zwolle 
3979 soorten gemeld door 2057 waarne-
mers.  Zij hebben samen 128202 waarne-
mingen ingevoerd.  

 
 

Op Waarneming.nl kun je de ingevoerde tellingen prima volgen. In deze eerste digitale 
flyer van het soortenjaar laat ik zien, hoe je op de plek komt waar onze tellingen worden 
verzameld. Stuur de flyer eventueel door naar tellers die geen lid zijn van IVN of KNNV. 
 

Hoe kom ik bij ons project? 
 

Stap 1 
 

Ga naar het internet. Zoek de site 
Waarneming.nl. 

 
 

Stap 2 
 

Als je een waarneming wilt invoeren klik je 
op het groene vak. 
 

Wil je naar het overzicht van ons 
soortenjaar? Klik dan op Ontdek en 
vervolgens op Locaties. 

 
 

Stap 3 
 

Type Zwolle in en kies eventueel de 
provincie. Er is immers een plaatsje Zwolle 
in de buurt van Winterswijk. Klik op het 
vergrootglas (blauwe hokje). Ontdek 
hoeveel stukjes Zwolle er zijn. Klik op 
nummer 3: Zwolle (gemeente).  
 

Stap 4 
 

Klik op Bioblitzes. 
 

Tijdens een bioblitz worden zoveel mogelijk 
soorten gezocht binnen een vooraf gekozen 
tijd (het hele jaar 2023) in een bepaald 
gebied (gemeente Zwolle). 

 
P  
P  
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Stap 5 
 

Je bent nu gekomen op het onderdeel van 
Waarneming.nl waarop de totaalstand 
waargenomen soorten voortdurend een 
update krijgt. 
  
 

Eventueel stap 6 
 

Wil je zien welke soorten onlangs zijn 
ingevoerd? Klik dan op waarnemingen. 

 
 

 
 

Nog niet eerder een waarneming gemeld op Waarneming.nl of heb je de site maar 
oppervlakkig bekeken? Neus dan eens een poosje rond en ontdek dat Waarneming.nl voor 
alle natuurliefhebbers en –organisaties een enorme aanvulling is. 
 

Kijktips 
 

Bezoek de Vreugderijkerwaard (VRW) en 
de uiterwaarden bij het Engelse Werk voor 
veel soorten vogels. Je ziet er nu vooral 
allerlei eenden in prachtkleed. Op de 
oevers van de VRW zijn ook bonte 
strandlopers te zien. 
 

Bezoek de Zwolse parken en landgoederen. 
Daar zijn vaak veel zangvogels actief en de 
spechten beginnen te roffelen. Hun 
voorjaar is aangebroken. In stukje 
naaldbos vertoeven nu goudhaantjes en 
vuurgoudhaantjes, de kleinste zangvogels 
van ons land. 
 

Let ook op mossen en korstmossen. Hier 
en daar bloeien al planten.   

                                                               foto Peter van Dam 
 

Met behulp van deze digitale flyer willen we jullie regelmatig op de hoogte 
houden van het Soortenjaar 2023. Je kunt je nog steeds bij ons inschrijven en een 
voorspelling doen  
 


