
 

Invoeren van duikwaarnemingen 

tbv Haringvlietdagen  

op het MOO-zoetwater-portaal van Stichting ANEMOON 

 

https://moo-zoet.meetnetportaal.nl/ 

of ga via www.anemoon.org 
 

(versie 1.0 15-6-2018) 

 

 

 

 

 

 

Kies voor deze 
menuoptie. 

 

 

Klik voor zoetwater 
waarnemingen op deze 
link. 

 

 

https://moo-zoet.meetnetportaal.nl/
http://www.anemoon.org/
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Voer gebruikersnaam in 
en wachtwoord. 

 

Druk op inloggen. 

 

Als je die nog niet heb, 
registreer je dan eerst 
als waarnemer. Klik 
daartoe op de link 
registeren. 

 

 Klik op HIER voor het 
aanmaken van een 
nieuwe bezoek. 

 

 

Lees steeds de instructie 
in dit tekst vak. 

 

 

 

Kies een regio uit de 
lijst. Voor duiklocaties in 
het Haringlviet kies 
Zuid-Holland. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Lees de instructie in dit 
tekst vak. 

 

Zoom in door te 
drukken op +. 

 

Ga met muis naar 
duiklocatie waar je 
waarnemingen hebt 
gedaan. De naam van de 
duiklocatie ligt op als je 
met de muis over de 
prikker gaat.  

Klik daarna op de 
prikker van de juiste 
duiklocatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De naam van de 
gekozen duiklocatie 
wordt vermeld in het 
tekstvak. 

 

Klik hier om een nieuw 
bezoek aan te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Vul alle velden zo goed 
mogelijk in. Maar 
vergeet vooral de datum 
niet en het tijdstip van 
in en uit het water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet ook niet het 
veld opmerkingen. 

 

 

 

 

 

Druk na het invullen van 
de bezoekgegevens op 
de knop opslaan, naar 
telgegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na het drukken op de 
knop opslaan naar 
telgegevens verschijnt 
dit scherm, dat sterk 
lijkt op het gedrukte 
MOO-zoetwater-
formulier op papier. 
Alleen plaats je geen 
kruisje achter de soort 
maar klik je op een 
knopje ?, 0, Z, A of M. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Loop de soorten af en 
bedenk bij iedere soort: 

• of je op de soort 
gelet heeft, zo niet 
klik dan op het vraag 
teken. 

• Heb je wel op soort 
gelet maar niet 
gezien, klik dan op de 
nul.  

• Heb je wel op de 
soort gelet en je hebt 
tussen de 1 en 9  
exemplaren of 
kolonies gezien, klik 
dan op Z. 

• Klik op A bij 10 - 99 
exemplaren of 
kolonies. 

• Klik op M bij 10 of 
meer exemplaren of 
kolonies. 

 

  

 

 

 



 Staat een soort of een 
stadium niet in de 
standaardlijst, maar je 
hebt wel gelet op die 
soort, type dan bij soort 
de naam in van de soort. 
Tijdens het type wordt 
de soortgezocht in een 
lijst. Als de soort is 
gevonden druk dan op 
enter of ga met muis 
naar vakje stadium en 
vul daar het juiste 
stadium in.  

Ga vervolgens naar 
aantalsklassen en geef 
daaraan hoeveel 
exemplaren of kolonies 
zijn van die soort zijn 
waargenomen. Druk 
daarna op de knop 
waarneming toevoegen.  

Als je alles nog een keer 
hebt gecheckt druk dan 
op bezoek gereed. 

 

Daarna verschijn het 
venster hiernaast. 

Na circa een week 
stromen je waar-
nemingen door naar  
www.verspreidingsatlas.nl   

Als je je heb 
geregistreerd als 
gebruiker of waarnemer 
dan kan je ook je je 
waarnemingen en die 
van alle andere 
waarnemers 
terugvinden. 

 

 

 

 

 

 

http://www.verspreidingsatlas.nl/

