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Beste salamandervanger, 

Ieder jaar is het weer wachten tot de wintergrillen voorbij zijn en de eerste warmere dagen het 
mogelijk maken om het voorkomen van onze watersalamanders te onderzoeken. Een heel erg 
fijne buitenactiviteit, die tegelijk bijzonder nuttige informatie oplevert. Fantastisch hoeveel 
mensen er de moeite doen hun waarnemingen in te voeren op Waarnemingen.be. 

Het nadeel aan het invoeren van gewone ‘losse waarnemingen’ is dat we een belangrijk deel 
van de informatie missen. We weten namelijk niets over de zoekinspanning. Hoeveel fuiken 
werden er geplaatst? Hoelang waren deze fuiken actief? Welk type fuiken werd gebruikt? Maar 
ook bepaalde omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol. Wordt de waterpartij beschaduwd? 
Kunnen grote grazers in het water? Is het water troebel? 

Om naast de reguliere aantallen per soort, geslacht en levensstadium, gekoppeld aan een 
locatie, ook deze relevante informatie te verzamelen, werd de projectenmodule ontwikkeld 
binnen Waarnemingen.be. Eén van de beschikbare projecten binnen deze module is dé 
invoermethode die je als salamandervanger moet gebruiken om je waardevolle waarnemingen 
extra wetenschappelijke kracht bij te zetten: ‘Fuik- en schepnetonderzoek’! 

Uiteraard heeft zo'n nieuwe manier van invoeren wat tijd nodig vooraleer het gros van de 
waarnemers deze standaard gaat gebruiken. Om de twijfelaars een duwtje in de rug te geven, 
vinden jullie hieronder een stappenplan voor het invoeren van je fuikwaarnemingen. 

Stappenplan 

• Ga je voor het eerst deze module gebruiken? → Stap 1 

• Ga je de module voor het eerst gebruiken voor een bepaalde waterpartij? → Stap 1 

• Heb je de module reeds gebruikt voor een bepaalde waterpartij? → Stap 15 
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Stap 1 

Ga naar www.waarnemingen.be en meld je aan. 

Stap 2 

Op de startpagina vind je bovenaan in de balk het vakje 'Projecten'. Wanneer je met je muis 
hierop gaat staan, kan je in het menuutje opnieuw voor 'Projecten' kiezen. 

 

Stap 3 

Binnen de lijst van bestaande projecten kies je voor 'Fuik- en schepnetonderzoek'. Zo kom je 
op de eigenlijke startpagina van het project. 

 

Stap 4 

Kijk na of de poel die jij onderzocht reeds bekend is binnen het project. Ga hiervoor naar het 
tabblad 'Locaties'. 
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Stap 5 

Er zitten momenteel ongeveer 100.000 waterpartijen in het project. Deze werden automatisch 
geselecteerd op basis van een combinatie van luchtfoto's en kaarten. Al deze waterpartijen 
samen op één kaart tonen, duurt te lang. Daarom moet je eerst filteren op gemeente waar de 
waterpartij zich bevindt. Kies voor je fusiegemeente, niet je deelgemeente. Typ de naam van je 
fusiegemeente in het invoerveld en klik op 'Filter'. 

 

Alle gekende waterpartijen uit je gemeente worden nu weergegeven op de kaart.  
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Stap 6 

Ga nu via het kaartje op zoek naar de waterpartij 
die je onderzocht. Dit doe je door te klikken op 
het plus- en minteken op het kaartje, door te 
scrollen en te slepen. 

Wanneer je je waterpartij vond, klik je op het 
blauwe bolletje. Het ballonnetje met de naam 
van de waterpartij verschijnt. Klik op deze naam. 

Staat er geen blauw bolletje op de waterpartij die 
je onderzocht, dan is je waterpartij nog niet 
bekend in het project. Ga in dit geval naar ‘Stap 
16 - Waterpartij niet gevonden?’. 

Stap 7 

Je bent nu terecht gekomen op de pagina van de waterpartij. Deze geeft een overzicht van de 
waarnemingen die reeds ingevoerd werden bij deze waterpartij. Klik op het tabblad 'Projecten' 
om je fuikwaarnemingen in te voeren. 

 

Stap 8 

In dit tabblad kan je overgaan tot de eigenlijke invoer van je waarnemingen. Klik achter 'Fuik- en 
schepnetonderzoek' op '+ bezoek' om verder te gaan. 
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Stap 9 

Kies in het keuzeveld achter 'Protocol' het protocol dat je volgde.  

 

Stap 10 

Hier vul je al de gegevens over je bezoek in. Weet je iets niet, dan laat je het desbetreffende 
veld gewoon leeg staan. Tip: een tijdstip vul je in door een dubbelpunt te zetten tussen het uur 
en de minuten (vb. 17:15). Klik op het kaartje om de eigenlijke plaats van je eerste fuik aan te 
duiden. 
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Stap 11 

Na op het kaartje je fuiklocatie te hebben aangeklikt, verschijnt een pop-up scherm dat vraagt 
naar het type fuik, het tijdstip van het legen en dan natuurlijk de soorten en aantallen die je 
vond. Rechts bovenaan kan je nog aangeven of de plaats waar je je fuik zette, een vaste plaats is 
waar je iedere keer je fuik zet. Vink het vakje aan als dat het geval is. Zo hoef je in de toekomst 
de fuiklocatie niet meer aan te duiden. Klik onderaan op 'Bewaar' als je alles invulde. 

 

Stap 12 

Je keert nu automatisch terug naar de invoerpagina van je bezoek. Zette je twee of meer fuiken 
in de waterpartij, klik dan opnieuw op het kaartje op de plaats waar een volgende fuik stond, vul 
zoals in Stap 11 de gevraagde gegevens in, geef aan of het een vaste locatie is en klik op 
'Bewaar'. 
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Stap 13 

Onderaan de invoerpagina van je bezoek vind je een overzicht per fuik van de waarnemingen 
die je invoerde. Niet tevreden van wat je invoerde? Maakte je een foutje? Klik dan op het 
bewerksymbooltje onder de fuiknummer om je waarnemingen te bewerken. Niet tevreden van 
de locatie die je aanduidde voor je fuik, klik dan op het tweede symbooltje onder de 
fuiknummer. Om de gehele invoer voor een fuik te verwijderen klik je op het rode vakje. 

 

Stap 14 

Alles ingevuld en nagekeken? Prima! Klik dan op 'Sla telling op' om je bezoek op te slaan. Je bent 
nu klaar met het ingeven van je resultaten. Je projectbezoeken vind je terug als je bovenaan 
rechts op je naam gaat staan en in het menuutje klikt op 'Projectbezoeken'. Je waarnemingen 
worden ook automatisch tussen je reguliere waarnemingen op Waarnemingen.be gezet, met als 
voordeel dat je een massa extra informatie doorgaf! Dank je wel! 

Stap 15 

Vanaf je een bezoek hebt toegevoegd, kan je later makkelijk naar diezelfde locatie gaan door 
rechtsboven op je naam te gaan staan en in het menuutje op 'Projectlocaties' te klikken. 
Op deze pagina staan alle locaties waar je reeds een bezoek voor invoerde. Door hier op '+ 
bezoek' te klikken, kan je meteen een nieuw bezoek invoeren zonder alle voorgaande stappen 
opnieuw te moeten doorlopen. 

Al deze info en meer kan je terugvinden in de handleiding door op de klop hieronder te klikken. 
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Stap 16 - Waterpartij niet gevonden? 

Het kan altijd zijn dat je waterpartij nog niet gekend is binnen het project en je daardoor geen 
blauw bolletje zag staan in Stap 6. Als dat het geval is, klik je bovenaan, naast de grote titel, op 
'+ bezoek'. 

Je selecteert vervolgens het juiste protocol en klikt bij 'Locatie' op 'Klik hier'. 

Je kan nu een nieuwe waterpartij aanmaken. Doe dit zo correct mogelijk om een goede werking 
verder in het project zonder problemen te laten verlopen. 

Eerst word je gevraagd de naam van de nieuwe waterpartij te geven. Voor de goede gang van 
zaken wordt hier gekozen om de naam als volgt op te bouwen: 'Gemeente - Natuurgebied of 
deelgemeente - Poel X'. Begin steeds met de gemeente. Zo vind je de poel makkelijk terug bij 
het zoeken. Gebruik voor het tweede deel, waar mogelijk, de naam van het natuurgebied. Geen 
natuurgebied? Gebruik dan de deelgemeente. Op het einde van de naam zet je nog 'Poel' 
gevolgd door een nummer. 

Vervolgens kan je de waterpartij intekenen. Navigeer hiervoor naar de juiste locatie, klik op het 

vijfhoekje links van het kaartje en klik de rand van de waterpartij aan. Eindigen doe je door op het 

beginpunt te klikken. Je waterpartij is nu ingetekend. 

In de sectie eronder geef je aan welk type waterpartij je net intekende. Scrol door de lijst van 

mogelijkheden en klik op diegene die volgens jou bij de waterpartij passen. Je mag meer dan één type 

aanklikken. 

Als laatste moet je nog aangeven op welk niveau de waterpartij die je net intekende, zichtbaar dient te 

zijn. Je kiest hier voor 'Project'. Vervolgens klik je op 'Opslaan' waarna je meteen verder kan met Stap 10. 

Vanaf nu vind je de waterpartij die je intekende in de lijst van waterpartijen in Stap 5. 

 

Mochten er na het doornemen van deze snelcursus nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. 

Vriendelijke groeten en geniet van het waarnemen! 

Sam Van de Poel - Natuurpunt Studie 

sam.vandepoel@natuurpunt.be 
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