
Praktische handleiding bij de databank op de site 
www.vogels-antwerpse-haven.be 

INVOEREN van een vogelwaarneming 

  

Je logt aan via www.vogels-antwerpse-haven.be en na ingave van de nodige gegevens kom je op het 
invoerscherm. 

Je kan MEERDERE waarnemers aanduiden (niet téveel aub).  

Dit laatste kan je doen door de toets CTRL (links onder op uw klavier) ingedrukt te houden en dan met 
de muis de waarnemers aanklikken. 

Heb je alles ingevuld dan druk je, linksonder, op "voer in". 

Hierna zal onderaan, in het  rood, bevestigd worden of de waarneming is aanvaard of er komt een 
foutboodschap en kan je een correctie doen. 

ALs de waarneming goed is ingevuld begin je de volgende gegevens in te voeren en klik je vervolgens 
weer op "voer in" totdat je klaar bent. 

Via de link, links bovenaan, kan je direct naar "waarnemingen opzoeken" springen. 

 

WEERGEVEN van vogelwaarnemingen 

De "datum" of "van datum" zal blauw gekleurd zijn bij de waarnemingen die je ZELF heeft ingevoerd 
(en dus eventueel kan aanpassen). 

Ook al heb je een waarneming van iemand anders ingevoerd en staat alleen deze persoon bij de 
waarnemers. 

Om een waarneming aan te passen of te verwijderen moet je wel aangelogd zijn !! 

 

AANPASSEN van vogelwaarnemingen 

Wens je dus een waarneming te bewerken moet je aanloggen zoals vroeger. 

Je komt dan wel op het invoerscherm maar hier klik je dan direct bovenaan links op "terug naar 
opzoeken". 

Je zoekt de aan te passen waarneming(en).  

Heb je deze gevonden dan klik je op de vogelnaam. 

Nu kom je terug op het invoerscherm, met alle gegevens van deze waarneming, met dien verstande 
dat er links onderaan drie knoppen staan: "wijzig", "verwijder" en "nieuw". 

Wijzig: om de gewijzigde gegevens van de waarneming te bewaren 



Verwijder: om de totale waarneming te verwijderen 

Nieuw: om vanaf hier direct een nieuwe waarneming te kunnen invoeren 

Gegevens wijzigen: 

Je corrigeert nu de fout en druk vervolgens op de knop "wijzig". Wederom zal er onderaan een 
boodschap komen of de aanpassing is gelukt. 

Vervolgens klik je links bovenaan op "opzoeken". Je komt terug op het vorige weergavescherm en hier 
kan je direct zien of uw aanpassing goed is.  

Waarneming verwijderen: 

Als je een waarneming wil verwijderen doe je zoals hierboven beschreven maar klik je op de knop 
"verwijder". 

Vervolgens komt er een melding en kan je weer op "opzoeken" klikken. Je zal nu zien dat de 
waarneming op uw weergavescherm is verdwenen. 

� Klik je op een waarneming die je wenst te veranderen maar je ziet links onderaan geen knoppen 
om aan te passen of te verwijderen dan ben je ofwel niet ingelogd of is het geen door u ingegeven 
waarneming (datum is niet blauw) � 

TIP1: 

Heb je bijvoorbeeld op 5 verschillende dagen gespreid over 2 weken een Zwarte Ooievaar gezien aan 
het Klein Schietveld en dan ook 5 verschillende waarnemingen ingevoerd, dan kan je deze 5 aparte 
waarnemingen "vervangen" door één waarneming met een "van" en "tot" datum (=de vogel heeft daar 
2 weken gepleisterd). 

Je kan dan in uw eerste waarneming in de "tot datum" de datum van de laatste waarneming invoeren 
en de 4 andere waarnemingen "verwijderen".  

TIP2: 

Heb je verschillende waarnemingen waar een aanpassing moet aan gebeuren, bijvoorbeeld van 5 
waarnemingen de datum verkeerd gezet, dan ga je als volgt te werk: 

•  de zet je zoekparameters zo dat deze waarnemingen zichtbaar zijn in één opzoekscherm  
•  je drukt op de SHIFT toets en met je muis op de vogelnaam (van de aan te passen 

waarneming), hierdoor opent zich een tweede browserscherm waarin je de aanpassing kan 
doen (zoals boven beschreven)  

•  NA drukken op “wijzig” sluit je dit laatste scherm en klik je  terug op de “opzoeken” knop van 
het opzoekscherm, je zal nu zien dat uw waarneming is verandert  

•  vervolgens kies je aan andere waarneming om aan te passen  
•  …..  

TIP3: 

Waarnemingen uit het verleden kan je ook aanpassen ! 

Wil je nog waarnemers aanklikken bij al ingevoerde waarnemingen…. GEEN probleem. 

Wil je bij een eerdere waarneming BAHC aanvinken…. GEEN probleem 


