Heb je het gezien?
npwal.waarnemingen.be is een nieuwe website met daarop alle waarnemingen uit uw regio.
Hierop vind je een mooi overzicht van de vogels, planten, zoogdieren, enz. uit het werkingsgebied van
Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever.
Je kan ook lid worden van dit regioscherm van het gekendere waarnemingen.be (klik eerst op "mijn
waarnemingen.be" en dan op "lidmaatschappen") en zo blijf je op de hoogte van wat er leeft in je
buurt!
Heb je zelf iets moois of leuks gezien, geef het dan ook zeker door via deze website.
Om de kwaliteit van de waarnemingen te kunnen verifiëren, is een goede beschrijving en liefst een
foto van je waarneming belangrijk! Dat willen we ook graag aanmoedigen en daarom loven we eind dit
jaar een prijs uit voor de waarneming met de mooiste, grappigste, meeste, ... foto's.
In onderstaande stappen tonen we je hoe je een account kan aanmaken, hoe je lid kan worden,
waarnemingen invoeren en raadplegen.
Alvast veel succes!
1) Je registreren:
Ga naar www.waarnemingen.be en daar zie je rechts bovenaan een link om je te registreren.

2) Persoonlijke gegevens en lidmaatschappen:
Na het invoeren van je gebruikersnaam en paswoord, kom je opnieuw op de hoofdpagina.
Daar kan je onder de knop “Mijn waarnemingen.be” je persoonlijke gegevens en voorkeursinstellingen
vervolledigen. Hier kan je je ook als lid van de werkgroep Natuurpunt WAL registreren.

3) Waarneming invoeren:
Onder de knop “Invoeren” kan je je eigen waarnemingen doorgeven. Ook specifieke
projectwaarnemingen zoals verkeersslachtoffers of waarnemingen in andere landen kan je hier
ingeven.
Voor het ingeven selecteer je eerst de datum en dan het gebied (intypen of aanklikken via Google
maps). Na de selectie van de soortengroep (vogels, zoogdieren, planten, enz.) kan je uit een
soortenlijst de waargenomen soort selecteren. Verdere specificaties zoals geslacht, leeftijd,
waardplant, e.d. zijn steeds welkom. Na op “OK” gedrukt te hebben, krijg je nog de mogelijkheid om
de waarneming te wijzigen of een foto toe te voegen.

4) Waarnemingen raadplegen:
Onder de knop “Waarnemingen”, kan je alle waarnemingen van een specifieke soortengroep
raadplegen. Als je dit doet in het regioscherm van npwal.waarnemingen.be, zal je enkel de
waarnemingen van het werkingsgebied van NPWAL kunnen zien.

Als je een overzicht wil van de gebieden, gebruikers of foto’s, kan je dit vinden onder de hoofding
“Overzichten”.

5) Like it!:
Zie je een mooie foto of wil je gewoon je waardering uitdrukken voor een foto bij een bijzondere
waarneming, dan kan dat door op de foto te klikken en daar zie je een knop “waardering”.
Op deze manier wordt iedereen gestimuleerd om waarnemingen te staven met (knap) beeldmateriaal!

