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Handleiding voor het gebruik van de
projectenmodule in Waarnemingen.be
Inleiding
Met de projectenmodule https://project.waarnemingen.be (op https://beta.waarnemingen.be/projects
of via het menu Projecten) kan je bezoeken invoeren in het kader van projecten of voor de invoer van
waarnemingen die verlopen via een gestandaardiseerd protocol (zoals fuikvangsten, zoldertellingen,
telroutes, …).
Waarnemingen die worden ingevoerd via de projectenmodule zijn steeds gekoppeld aan een bezoek, een
locatie en aan een vooraf bepaalde onderzoeksmethode (protocol). Hierbij kunnen ook kenmerken van
het bezoek, de locatie of de meting worden opgeslagen.
De projectenmodule is ingebouwd in de software voor een nieuwe versie van www.waarnemingen.be.
Daarom oogt deze module ook enigszins anders dan de ‘klassieke’ lay-out van www.waarnemingen.be. De
projectenmodule maakt wel gebruik van dezelfde achterliggende databanken. Je kan dus inloggen met je
login en wachtwoord van www.waarnemingen.be. Alle waarnemingen die worden ingevoerd in de
projectenmodule komen ook meteen in www.waarnemingen.be terecht. De projectlocaties en de bezoekinformatie zijn enkel bereikbaar via https://project.waarnemingen.be.

Menu projecten
Via het hoofdmenu Projecten kom je snel bij alle informatie over projecten.
Projectlocaties
Deze optie toont alle projectlocaties. Door te klikken op een locatie kom je in het detailscherm van die
locatie, waar je een afgebakende polygoon kan zien van de door jou geselecteerde locatie en de
kenmerken (attributen) die bij deze locatie horen. Lege attributen kunnen worden aangevuld via de knop
‘Vul attributen in’. Zodra een waarde is ingevuld en opgeslagen, kan deze enkel nog door admins
aangepast worden.
Via het tabblad projecten kan je zien aan welk€ project(en) deze locatie is gekoppeld.
Projectbezoeken
Dit scherm toont op welke dagen welke locaties door welke waarnemers al werden bezocht.
Projectwaarnemingen
Dit scherm toont het overzicht van waarnemingen die in het kader van projecten werden verzameld.
Projecten
De startpagina van de projecten toont het overzicht van alle lopende projecten:
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Als je klikt op een van de lopende projecten, kom je in de overzichtspagina, waar je een projectbeschrijving
en meer informatie vindt.

Om meer te kunnen zien en te kunnen invoeren is inloggen vereist.

Inloggen
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Inloggen doe je met je gebruikersnaam en paswoord van www.waarnemingen.be
https://beta.waarnemingen.be/accounts/login/
Als je nog geen login hebt, kan je je eerst registreren op https://waarnemingen.be/registreer.php.

Projecten
Via de tabbladen kan je de gegevens van dit project opvragen.
Locaties
Deze optie toont alle projectlocaties (waterlichamen). Je kan deze lijst doorzoeken door de naam van
gemeente of gebied in te tikken en/of te filteren op provincie of type. Zodra het aantal locaties voldoende
klein is, verschijnen deze ook op de kaart.

Door te klikken op de naam van een locatie kom je in het detailscherm van die locatie. Je ziet hier de
afbakening van de locatie, en informatie over deze locatie. Onder het Tabblad Projecten zie je aan welk€
project(en) deze locatie is gekoppeld, en de kenmerken (attributen) die bij deze locatie horen. Lege
attributen kunnen eenmalig worden aangevuld via de knop ‘Vul attributen in’. Zodra een waarde is
ingevuld en opgeslagen, kan deze enkel nog door admins aangepast worden.
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Je kan via het tabblad waarnemingen van dit scherm ook zien welke bestaande waarnemingen reeds
gebeurden op deze locatie. Handig om oude waarnemingen in dit waterlichaam te doorzoeken.
Bezoeken
Dit scherm toont op welke dagen welke locaties door welke waarnemers al werden bezocht binnen dit
project.
Waarnemingen
Dit scherm toont het overzicht van waarnemingen die in het kader van dit project werden verzameld.
Gebruikers
Dit scherm toont het overzicht van gebruikers die al minstens 1 bezoek aan dit project hebben verricht.

Bezoek toevoegen
Om bezoeken te kunnen invoeren moet je ingelogd zijn.
Je kan op verschillende manieren naar het invoerscherm:





Via project.waarnemingen.be > + Bezoek
Via het menu Waarnemingen > Nieuw projectbezoek
Via Projecten > Overzicht projecten > + Bezoek
Via Profielknop > Projectlocaties + Bezoek (enkel indien je al eerder bezoeken invoerde voor een
nationale locatie of zelf een locatie intekende)
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Bij projecten met meerdere protocols wordt eerst gevraagd om het juiste protocol te kiezen (Bv.
Fuikonderzoek of Schepnetonderzoek).

Nadat je het protocol hebt gekozen, kies je indien dat nog niet gebeurde de naam van de locatie.
Je kan een gemeente- of gebiedsnaam intypen. Dan verschijnen de daarin liggende locaties in de lijst en
op de kaart. Door een locatie te kiezen in de lijst, of aan te klikken op de kaart, kom je in het scherm waarin
je een bezoek kan invoeren.
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Bezoekinformatie








Vul in dit scherm eerst alle informatie over het bezoek in.
Bij ‘Startdatum’ vul je de dag en daarnaast ev. de starttijd van het bezoek in. Dit tijdstip wordt ook
opgeslagen bij de waarnemingen. Het gaat dus om het moment van het bezoek, niet het moment
waarop bv. fuiken werden geplaatst.
Optioneel kan via het aanvinkvakje ook de einddatum en eindtijd van het bezoek worden ingevuld
maar dit is niet verplicht. Vergeet niet de einddatum aan te passen als je bezoek voorbij
middernacht liep.
Bij sommige projecten kan ook het tijdstip van het plaatsen van de fuik of cameraval worden
ingevuld. Op basis hiervan kan eenvoudig worden berekend hoe lang de fuik of cameraval actief
was.
Afhankelijk van het project kan je verschillende parameters over het bezoek invullen.
Bij ‘Notities’ kan je eventueel bijkomende informatie over je bezoek noteren.
Klik nog niet op ‘Sla telling op’. Dat doe je pas nadat je jouw fuikvangst of schepnetvangst hebt
toegevoegd.

Staalname toevoegen
Voor protocols met staalnamepunten op kaart (bv. PTT telling, amfibieënfuiken, …)








Zet een stip op de kaart op de precieze plaats van je eerste telling of staalnamepunt.
Indien je dit staalnamepunt later opnieuw wil kunnen tellen, vink dan ‘Vaste locatie’ aan.
Indien je een eerder ingevoerd staalnamepunt wil bemonsteren, klik dan precies op het
genummerde cirkeltje op de kaart.
Er verschijnt nu het invoerscherm voor deze staalname.

Vul de gevraagde staalnamevelden in, en eventueel het tijdstip (indien ingevuld wordt dit tijdstip
opgeslagen in de waarneming, indien niet ingevuld wordt het tijdstip van het bezoek gebruikt).
Kies een soort uit de lijst en vul per waargenomen soort het aantal in bij het juiste onderwerp. Een
onderwerp is een combinatie van geslacht, kleed en gedrag.
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Als alle aantallen zijn ingevuld, kies je voor sla op.
Herhaal dit voor een eventueel volgend staalnamepunt.
Onder ‘Waarnemingen’ verschijnt een overzicht van je ingevoerde waarnemingen.
Vergeet na het invullen van je laatste staalname niet te kiezen voor ‘Sla telling op’. Pas dan wordt
het bezoek en de waarnemingen opgeslagen.
Je krijgt nu een overzichtsscherm van dit bezoek te zien, waar je de ingevoerde informatie kan
nakijken. Je kan hier ook naar de verschillende staalnames gaan en bezoeken of staalnames
wijzigen of verwijderen. Opgelet: bij verwijderen van het bezoek of staalname worden ook alle
waarnemingen uit dit bezoek of deze staalname definitief gewist.
Na het invoeren van een bezoek krijg je de mogelijkheid om ook losse waarnemingen toe te
voegen. Als je op ‘Losse waarnemingen melden’ klikt, ga je automatisch naar het klassieke
invoerscherm van www.waarnemingen.be. Dit scherm staat dan meteen ingezoomd op het gebied
waarin je je projectwaarnemingen verrichtte.
Jouw waarnemingen zijn ook terug te vinden in je profiel op www.waarnemingen.be
Je bezoeken en tellingen kan je terugvinden onder je Profielknop > Projectbezoeken.
Voor protocols met staalnames zonder kaart (bv. Zolderonderzoek vleermuizen)
Kies voor Staalname toevoegen
Indien je dit staalnamepunt later opnieuw wil kunnen tellen, vink dan ‘Vaste locatie’ aan.
Indien je een eerder ingevoerd staalnamepunt wil bemonsteren, klik dan op het genummerde
cirkeltje.
Er verschijnt nu het invoerscherm voor deze staalname.
Vul de gevraagde staalnamevelden in, en eventueel het tijdstip (indien ingevuld wordt dit tijdstip
opgeslagen in de waarneming, indien niet ingevuld wordt het tijdstip van het bezoek gebruikt).
Kies een soort uit de lijst en vul per waargenomen soort het aantal in bij het juiste onderwerp. Een
onderwerp is een combinatie van geslacht, kleed en gedrag.
Als alle aantallen zijn ingevuld, kies je voor sla op.
Herhaal dit voor een eventueel volgend staalnamepunt.
Onder ‘Waarnemingen’ verschijnt een overzicht van je ingevoerde waarnemingen.
Vergeet na het invullen van je laatste staalname niet te kiezen voor ‘Sla telling op’. Pas dan wordt
het bezoek en de waarnemingen opgeslagen.
Je krijgt nu een overzichtsscherm van dit bezoek te zien, waar je de ingevoerde informatie kan
nakijken. Je kan hier ook naar de verschillende staalnames gaan en bezoeken of staalnames
wijzigen of verwijderen. Opgelet: bij verwijderen van het bezoek of staalname worden ook alle
waarnemingen uit dit bezoek of deze staalname definitief gewist.
Na het invoeren van een bezoek krijg je de mogelijkheid om ook losse waarnemingen toe te
voegen. Als je op ‘Losse waarnemingen melden’ klikt, ga je automatisch naar het klassieke
invoerscherm van www.waarnemingen.be. Dit scherm staat dan meteen ingezoomd op het gebied
waarin je je projectwaarnemingen verrichtte.
Jouw waarnemingen zijn ook terug te vinden in je profiel op www.waarnemingen.be
Je bezoeken en tellingen kan je terugvinden onder je Profielknop > Projectbezoeken.
Voor protocols met waarnemingspunten op kaart (bv. Steenuiltelling, Zichtcontrole
dassenburchten)
Zet op de kaart een stip op de precieze plaats van je eerste waarneming.
Kies per waarneming de soort en het juiste onderwerp. Een onderwerp is een combinatie van
geslacht, kleed en gedrag. Daarna kan je het waargenomen aantal exemplaren invullen.
Herhaal dit voor je volgende waarneming.
Onder ‘Waarnemingen’ verschijnt een overzicht van je ingevoerde waarnemingen.
Vergeet na het invullen van het laatste telpunt niet te kiezen voor 'Sla telling op’.
Je telling is genoteerd.
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Je krijgt dan het overzichtsscherm van dit bezoek te zien, waar je de ingevoerde informatie kan
nakijken.
Na het invoeren van een bezoek krijg je de mogelijkheid om ook losse waarnemingen toe te
voegen. Als je op ‘Losse waarnemingen melden’ klikt, ga je automatisch naar het klassieke
invoerscherm van www.waarnemingen.be. Dit scherm staat dan meteen ingezoomd op het gebied
waarin je je projectwaarnemingen verrichtte.
Jouw waarnemingen zijn ook terug te vinden in je profiel op www.waarnemingen.be
Je bezoeken en tellingen kan je terugvinden onder je Profielknop > Projectbezoeken

Mijn profiel (knop in rechterbovenhoek van elk scherm)



Via dit menu krijg je een overzicht te zien van al je eigen projectwaarnemingen en bezoeken, en
ook een lijst van je eigen locaties en locaties en projecten waarvoor je al een bezoek invoerde.
Je kan hier ook je persoonsgegevens nakijken, je wachtwoord aanpassen en je eigen locaties
beheren.

Waarnemingen
 Hiermee kom je op het overzicht van al je eigen waarnemingen, ook niet-projectwaarnemingen.
 Waarnemingen die werden ingevoerd via de projectenmodule, kan je ook terugvinden op
www.waarnemingen.be via het menu ‘Mijn waarnemingen.be’. Ook voor het wijzigen van
individuele waarnemingen kan je hier terecht. Bezoekinformatie kan je daar niet aanpassen.
Lijsten
 Dit scherm toont een samenvatting van al je eigen waarnemingen, ook niet-projectwaarnemingen.
Projecten
 Dit scherm toont alle projecten waarvoor je minstens al 1 bezoek invoerde, met vermelding van
het aantal bezoeken en waarnemingen. Via de knop + Bezoek kan je snel een nieuw bezoek
toevoegen.
Projectbezoeken
 Dit scherm toont alle bezoeken die je in het kader van projecten uitvoerde.
 Door te klikken op de datum kom je in het detailscherm van een bezoek.
 Via het detailscherm van een bezoek kan je een bezoek wijzigen.
 Je kan een bezoek ook verwijderen, maar onthoud dat hiermee ook alle waarnemingen van dat
bezoek definitief worden gewist.

Projectlocaties
 In dit scherm vind je een overzicht van alle locaties waarvoor je al bezoeken invoerde én de door
jezelf gecreëerde locaties. Deze laatste staan cursief.
 Via de knop ‘maak projectlocatie voor gebruiker’ kan je een nieuwe locatie intekenen.
o Bekijk altijd eerst of die al niet in het systeem zit
o Geef een nieuwe locatie altijd een naam. Een naam bestaat best uit de naam van
(deel)gemeente, eventueel de naam van een (natuur)gebied gevolgd door naam of
nummer van de locatie. Enkele voorbeelden; Kortenaken – Heibos – Vijver 1 Beselare Sint-Martinuskerk.
o Zoom naar het juiste gebied door + en – knoppen of zoek via het vergrootglas en vul
hierbij de straatnaam, gemeentenaam of zelfs de plaats van een gehucht. Je krijgt
verschillende suggesties binnen Europa van gelijke plaatsnamen zodat je soms moet
scrollen om je omgeving te vinden. Zoom verder in naar je exacte plaats.
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o

Kies voor het ‘polygoon’ symbooltje
en teken de locatie zo precies mogelijk in.
Voeg hieraan de juiste tags toe die de locatie specifiëren. Dit is belangrijk omdat een
locatie via deze tags aan een project gekoppeld wordt. Door bv. Poel en Waterlichaam aan
te vinken wordt een poel gekoppeld aan het project ‘Fuik- en schepnetonderzoek’.
Vink het vakje ‘Stel deze locatie voor als nationaal’ aan als je wil dat ook anderen deze
locatie kunnen zien. Een admin kijkt dan na of deze locatie nog niet bestaat, en na
goedkeuring verschijnt dit in het overzicht van projectlocaties. Bij het nationaal maken
heeft de admin de mogelijkheid om de naamgeving te wijzigen. Op die manier houden we
de naamgeving van objecten uniform in waarnemingen.be en blijven ze vlot vindbaar voor
anderen.
Als u dit vakje niet aanvinkt, is het gebied enkel voor jezelf en de sitebeheerder zichtbaar
en kan enkel jij er bezoeken aan toevoegen.

Mijn Routes
 In dit scherm vind je een overzicht van uw routes ingevoerd via Obsmapp. U kan van deze routes
vaste projectgebieden maken om hier ook projectwaarnemingen of regelmatige tellingen van te
kunnen invoeren. Volg hiervoor de stappen hierboven beschreven onder ‘Mijn locaties’.
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Project.waarnemingen.be is in volle ontwikkeling. Het kan dus zijn dat bepaalde mogelijkheden afwijken
van deze handleiding. Problemen of fouten tegengekomen? Die mogen gemeld worden op onderstaand
adres.

Meer info
Natuurpunt Studie
Coxiestraat 11
2800 Mechelen
(+32) (0)15 29 72 13
info@waarnemingen.be
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