
Handleiding – Hoe voer ik gegevens in op Mijn Tuinlab?



Daarvoor moet je je eerst 
registreren op de website. Als je al 
een account hebt op Mijn Tuinlab of 
Waarnemingen.be, kan je 
rechtstreeks inloggen. Als je voor 
het eerst inlogt, word je gevraagd 
kenmerken van je tuin in te geven. 
We raden je ook aan om je 
‘tuinscore’ te berekenen. Dit geeft 
ons veel waardevolle informatie 
over je tuin. Onder ‘Projecten’ kan 
je Teek a Break terugvinden



Hier vind je terug wie kan 
meedoen, hoe het werkt en 
waarom je deelname belangijk is. 

Klik op de groene knop ‘Doe mee’.

Je krijgt hierna via mail instructies. 



De groene knop is nu 
veranderd in ‘Vul vragenlijst 
in’. Als je hierop klikt kan je de 
éénmalige vragenlijst invullen.



Hier vragen we extra informatie over je tuin 
die nog niet gevraagd werd in de ‘tuinscore’.



Als je de vragenlijst voltooid 
hebt, is de groene knop 
veranderd in ‘Tuinmeting 
doen’. Als je hier op klikt kan je
de gegevens over je vlagsessie 
invoeren.



 Vul hier in hoeveel teken je verzameld hebt op 
 dit vegetatietype. 
 Vul 0 in als je geen teken verzameld hebt.

Hier vul je alle gegevens in over de vlagsessie 
die je uitvoerde op een bepaald vegetatietype.



Nadat je op ‘Meting opslaan’ hebt geklikt, krijg je een overzicht van de ingevoerde gegevens. De 
URL (het webadres) bovenaan de pagina eindigt op een cijfercode. Noteer deze code bij je teken, 
zodat wij weten welke ingestuurde teken bij welke gegevens horen. 



Als je nog een vlagsessie wilt invoeren die je op een ander vegetatietype 
uitvoerde, kan je in het overzicht van je gegevens klikken op ‘Teek a Break’. 
Dan kan je meteen weer een ‘tuinmeting’ doen.  



Als je op ‘Mijn resultaten’ klikt, krijg je een overzicht 
te zien van alle ‘tuinmetingen’ die je al gedaan hebt. 



Indien je toch een code bent vergeten 
noteren, kan je in dit overzicht de 
vlagsessie in kwestie opnieuw openen 
en de code uit de URL alsnog noteren.



Als je teken gevonden hebt in je tuin: 

Vergeet je teken niet in te vriezen voor een week en ze daarna op te sturen naar: 

Universiteit Antwerpen
Biologie – EVECO
T.a.v. Teek a Break
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Als je geen teken gevonden hebt in je tuin:

Bedankt om ook jouw gegevens in te voeren op Mijn Tuinlab. De afwezigheid van 
teken is even waardevolle informatie als de aanwezigheid ervan. Uiteraard zijn de 
stappen ‘Teken bewaren’ en ‘Teken opsturen’ voor jou niet van toepassing. 

Het feit dat je geen teken hebt gevangen, wilt niet zeggen dat je niet meer kunt 
deelnemen, of dat er helemaal geen teken in je tuin zitten. Wie weet vind je 
volgende maand of volgend tekenseizoen wel teken in je tuin

Wat moet je nog doen na het invoeren van je gegevens?



Bedankt voor je deelname! Hopelijk tot binnenkort!


