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van start met  
www.waarnemingen.be 

basishandleiding

www.waarnemingen.be is zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van waarnemers. door de 
vele functies en mogelijkheden kan het voor sommigen wat veel ineens zijn om hiermee van start 
te gaan. daarom een basishandleiding.

een meer uitgebreide handleiding kan je downloaden van: 
http://www.waarnemingen.be/download/handleiding_waarnemingen.pdf 

waarnemingen raadplegen op www.waarnemingen.be 
kan onmiddellijk, zonder ingelogd te zijn. Op het hoofd-
scherm zie je de meest recente waarnemingen van zeld-
zame soorten. Je kan hier ook snel wisselen van soort-
groep.

wil je ook de meer algemene soorten zien, dan kies je de 
gewenste soortgroep onder het menu ‘recente waarne-
mingen’.

Om de waarnemingen uit een bepaald gebied te zien, ga 
je naar ‘Overzichten > gebieden’. door bij ‘naam’ een 
kenmerkend deel van de naam van het gebied in te tikken 
en OK te klikken, verschijnt een beperkte lijst van gebie-
den met een dergelijke naam.

wil je meer info over een waarneming? Klik op het ‘i’-tje 
vóór de waarneming en je krijgt alle details te zien. Klik 
je op een soort, dan krijg je alle waarnemingen van deze 
soort; klik je op een gebied, dan krijg je alle waarnemin-
gen binnen dit gebied.

waarnemingen raadPlegen

Om waarnemingen te kunnen invoeren, moet je eerst registreren. dat is eenvoudig, enkel naam, 
gebruikersnaam, Provincie, en een werkend emailadres worden gevraagd. we vragen wel om jouw 
eChte naam in te vullen, zo dat het duidelijk is wie een bepaalde waarneming heeft verricht. de 
gebruikersnaam moet uniek zijn, en heeft minimaal 5 karakters en geen vreemde tekens.

registreren

Handleiding
www.waarnemingen.be

versie 23/12/2009 

Opmerking vooraf 

Waarnemingen.be is nog in volle ontwikkeling en er gebeuren regelmatig aanpassingen en 
uitbreidingen. Hoewel we deze handleiding regelmatig updaten, zal deze onvermijdelijk toch soms 
achterlopen. Opmerkingen of vragen over deze handleiding kan je posten op www.natuur-forum.be of 
mailen naar info@waarnemingen.be

http://www.waarnemingen.be/download/Handleiding_waarnemingen.pdf
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waarnemingen invOeren

datum
standaard staat de datum van vandaag ingevuld. 
vergeet niet om hier de precieze datum van de 
waarneming in te vullen! Je kan ook waarnemingen 
uit het verleden doorgeven, dus ook oude notitie-
boekjes kan je nu eenvoudig verwerken. 

gebied
Je selecteert een gebied door minstens 3 letters 
van de naam in te typen, waarna je vervolgens een 
selectie kan maken. de meeste gebiedsnamen zijn 
reeds in het systeem opgenomen. als je er een 
selecteert, zoomt het kaartje meteen naar het 
gebied in kwestie.

na het registreren wordt een paswoord opgestuurd naar het opgegeven e-mailadres. als je geen 
paswoord aankrijgt binnen de 5 minuten, is er iets mis. Je kan het paswoord dan opvragen via een 
mailtje aan info@www.waarnemingen.be
Opgelet: mails van info@waarnemingen.be komen niet aan bij hotmail of live adressen. gebruik 
daarom een ander emailadres. 

nadat je voor de eerste keer ingelogd bent, kan je jouw paswoord wijzigen via mijn waarnemin-
gen.be > Persoonlijke gegevens > wachtwoord, of rechtstreeks via http://www.waarnemingen.
be/user/password.

na de registratie kan je beginnen met het invoeren van waarnemingen. via het menu ‘invoeren > 
waarneming’ kom je bij het invoerscherm.

soortgroep/soort
selecteer eerst de soortgroep (vogels, dagvlinders, 
...), dan kan je vervolgens de soort aanduiden door 
achter ‘soort’ een deel van de naam van de waar-
genomen soort te typen. na minstens drie letters 
verschijnt een lijstje, waarin je de gewenste soort 
kan aanklikken. handig, want alle inheemse soor-
ten zitten al in het systeem.

vergeet niet om het pijltje te verslepen naar de precieze locatie van de waarneming! 
Ken je de naam van het gebied niet, dan kan je ook via de naam van een (deel)gemeente proberen. 
Je kan ook inzoomen en slepen met de kaart en gewoon klikken op de juiste plaats op de kaart.

tip: wil je een nieuwe gebiedsnaam toegevoegd zien, maak dan je gebied aan via ‘mijn 
waarnemingen > mijn gebieden’ en meldt dit 
gebied dan aan info@waarnemingen.be.
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miJn waarnemingen.be

in www.waarnemingen.be kan je eenvoudig al je ingevoerde waarnemingen raadplegen, sorteren 
of downloaden. het menu ‘mijn waarnemingen.be’ vormt hiernaar de toegangspoort.

via ‘mijn waarnemingen.be > mijn waarnemingen’ krijg je een chronologisch overzicht van al je 
waarnemingen. Je kan hier ook sorteren op soortgroep, datum of provincie. door op het ‘i’-tje 
voor de waarnemingen te klikken, krijg je alle details van je waarneming terug te zien.

tip: als je in “mijn waarnemingen.be” op een gebiedsnaam achter een waarneming klikt, krijg je 
het overzicht van al jouw waarnemingen in dat gebied te zien.

via ‘mijn waarnemingen.be > mijn foto’s’ kom je bij het overzicht van al je ingevoerde foto’s.

via ‘mijn waarnemingen.be > Jaarlijst’ krijg je een overzicht van alle soorten die je reeds hebt 
waargenomen. Je kan hier sorteren op periode, jaar, maand, zeldzaamheid, provincie of soort-
groep. achter elke soort kan je klikken op ˜statistieken”. dat toont een grafiekje van wanneer in 
het jaar je de waarnemingen hebt gedaan. 

tip: via ‘Overzichten > toplijst soorten’ kan je jouw lijst vergelijken met die van andere waarne-
mers.

via ‘mijn waarnemingen.be > Persoonlijke gegevens’ kan je die gegevens aanpassen, bv. je email-
adres wijzigen of een nieuw wachtwoord aanvragen.

alle overige velden mogen worden ingevuld maar zijn niet verplicht.

wanneer je klaar bent met deze waarneming, klik je onderaan op ‘invoeren’ en de waarneming 
is toegevoegd! indien gewenst kan je nu ook een foto toevoegen als bewijs of illustratie van je 
waarneming.
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via ‘mijn waarnemingen.be > export’ kan je jouw gegevens downloaden om ze op te slaan op 
je computer, toe te voegen aan een lokale databank, of te imprteren in excel of in een gis pro-
gramma. Je kan kiezen uit 3 formaten. 

- een .kml-file kan je openen met het programma google earth. dit toont meteen al je waarne-
mingen op sattelietkaart. Je kan ze wel niet meer bewerken. 

- via de daglijst wordt een eenvoudig lijstje aangemaakt in tekstformaat waarin per gebied voor 
een bepaalde periode alle waargenomen soorten worden opgesomd. handig om te posten op een 
forum, of te mailen naar vrienden. 

- alle details van waarnemingen kan je downloaden via het .csv formaat. dat kan je eenvoudig 
openen in excel. daarna kan je ze naar believen sorteren, wijzigen of doorsturen.

er zijn nog veel meer mogelijkheden in www.waarnemingen.be en er komen regelmatig nieu-
we functies bij. een uitgebreide handleiding kan je downloaden via de website of nalezen op  
www.natuur-forum.be onder ‘www.waarnemingen.be’. 

Op het forum kan je ook terecht met al je vragen, problemen of wensen over het systeem.

meer info bij auteur: wouter vanreusel, 015/29.72.13, wouter.vanreusel@natuurpunt.be, 
 info@natuurpunt.be 
meedoen: www.waarnemingen.be  
meer lezen: www.natuur-forum.be

http://www.natuur-forum.be/phpBB3/index.php
http://www.waarnemingen.be
http://www.natuur-forum.be

