HANDLEIDING VOOR HET INVOEREN VAN METAALDETECTIEVONDSTEN IN HET
DIGITAAL MELDINGSFORMULIER
Ga naar https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/metaaldetectievondstmeldingen om de
meldingstool te openen.
Aanmelden doe je in de paarse balk bovenaan rechts (via de knop
toestel).

op een mobiel

Opgelet: Je moet inloggen met e-ID (via een kaartlezer op de computer), Itsme of een
beveiligingscode via mobiele app. Gebruik een recente versie van je browser. Het formulier is niet
toegankelijk via Internet Explorer lager dan versie 11.
Bij gebruik op een mobiel toestel zorg je best dat je de locatiegegevens inschakelt vóór je inlogt.
Lukt het niet om aan te melden? Neem dan contact op met onze hoofdzetel.

Eenmaal ingelogd, kan je een metaaldetectievondst melden of je eerder gemelde
metaaldetectievondsten bekijken. Dit doe je ofwel in het menu, via
ofwel door te klikken op de link meldingsformulier in de tekst.

,
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1. Je wil een metaaldetectievondst melden
Je start een nieuwe melding en het venster LOCATIE METAALDETECTIEVONDST verschijnt.

1.1

Locatie metaaldetectievondst

Via dit venster kan je de exacte locatie zoeken waar je je metaaldetectievondst(en) hebt
gevonden.
Je hebt 3 zoekmogelijkheden:
• een straatnaam of een gemeente invoeren
• een kadastraal perceel invoeren
• de coördinaten van de vindplaats invoeren (in het coördinatensysteem Lambert 72: x en
y of in WGS84: lengte- en breedtegraad)
Op een smartphone of tablet krijg je een 4de mogelijkheid:
• Ik bevind mij nu op de locatie van de vondst

Je maakt een keuze, je vult de gegevens in waar nodig en je klikt onderaan op de knop
VERDER.
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Zone tekenen:
De kaart zoomt in op de gekozen locatie.
In een pop-upvenster wordt uitgelegd hoe je te werk gaat. Lees deze belangrijke info en klik op
OK.

Wanneer je mobiel hebt gekozen voor je huidige locatie, verschijnen ook de coördinaten van je
locatie in WGS84 op de kaart.
Opgelet: Controleer steeds de nauwkeurigheid van je huidige positie op de kaart. Het
satellietbereik van je toestel en dus nauwkeurigheid van je locatie kan worden beïnvloed door
gebouwen, bomen of slecht weer. Een juiste plaatsbepaling is van belang bij het aanduiden van
je vondsten (zie verder).
Je kan in- of uitzoomen met behulp van de + of - knop, of met het wieltje van je muis om naar
de juiste vondstlocatie te gaan.
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Op smartphone of tablet zoom je in of uit door te pinchen met duim en wijsvinger. De kaart
verslepen doe je met één vinger. Net zoals in Google Maps. Om de ingetekende zone te sluiten
tik je eenmaal op het eerste punt dat je plaatste.
Het scherm toont standaard de GRB-basiskaart met grijswaarden als onderlaag (percelenlaag).
De onderlaag kan je aanpassen door op het kaart-icoon te klikken.

Je kan uit vier achtergronden kiezen:
• de GRB-basiskaart in grijswaarden
• de GRB-basiskaart in kleur
• een orthofoto (luchtfoto)
• de topografische kaart
De topografisch kaart kan je ook als transparante laag (overlay) over deze vier kaarten
plaatsen.

Je tekent je zone in volgens de instructies in het pop-upvenster. Vergeet niet dat de zone niet
groter dan 1 ha mag zijn.
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Tekende je de zone juist in, dan verschijnt rechtsboven een groene boodschap dat het
intekenen correct gebeurde. Je geeft aan dat je zone in orde is door ZONE OK aan te klikken.
Dan kan je verder naar tabblad 2. ALGEMENE GEGEVENS.

1.2

Algemene gegevens

Gegevens natuurlijk persoon: Je naam en erkenningsnummer worden automatisch ingevuld.
Je vult je e-mailadres in, zodat je naderhand een bevestiging van je melding ontvangt.
Datum van de vondst is verplicht in te vullen.
Opgelet: Via dit formulier kan je geen vondsten melden van vóór 1 april 2016. Die meld je
rechtstreeks aan de CAI via CAI@onroerenderfgoed.be.
De bewaarplaats van de vondst staat standaard ingevuld op het adres dat je op je
erkenningsaanvraag invulde. Is dat ondertussen gewijzigd, pas het dan hier aan en breng
eveneens onze collega’s op de hoogte van je nieuwe adres via erkennensubsidieren.oe@vlaanderen.be. Worden je vondsten in een (erkend) depot of een museum
bewaard, voer dan het adres van die bewaarplaats in.
Het bodemgebruik van de vindplaats moet je verplicht invullen. De provincie en gemeente zijn
automatisch ingevuld op basis van je ingetekende zone.
Vergeet je een verplicht veld in te vullen, dan verschijnt per tabblad een rode foutmelding. Je
vult de juiste gegevens in en klikt de foutmelding weg met het kruisje.
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Als je dit wenst, kan je hier een relatie leggen met eerdere meldingen van bijvoorbeeld
eenzelfde perceel of uit eenzelfde context.
Dit doe je door onderaan op
te klikken en in de voorgestelde lijst één of
meerdere van je vroegere meldingen aan te vinken.
Bij twijfel over je selectie kan je jouw eerdere melding bekijken via het oogje in de rechtse
kolom. De gekozen melding wordt geopend in een nieuw tabblad in je browser. Als je de
gegevens hebt gecontroleerd, kan je het tabblad weer sluiten.
Eens de gewenste selectie gemaakt is, klik je op OK. De gerelateerde meldingen verschijnen
onderaan de algemene gegevens.

Als alle velden correct zijn ingevuld kan je verder naar tabblad 3: VONDSTGEGEVENS
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1.3

Specifieke vondstgegevens

Binnen je ingetekende zone duid je minstens één puntlocatie aan waaraan je jouw
metaaldetectievondst(en) toewijst.
Vond je de vondsten verspreid over de hele zone en verzamelde je ze als één ensemble, duid
dan één punt aan in het midden van de ingetekende zone zoals op het voorbeeld hieronder.
Met een smartphone kan je ook ter plekke je vondsten registreren met je huidige positie:
. Let hierbij op dat je je nog steeds binnen de ingetekende zone bevindt,
anders kan de vondst niet geregistreerd worden.

Heb je meerdere specifieke vondstlocaties, duid deze dan één voor één aan op de kaart.
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Voor elke vondstlocatie beschrijf je je vondst uit metaal en alle relevante informatie (info over
de vondstlocatie, de vondstomstandigheden, vondsten uit een andere materiaalcategorie, …). Je
kan de gegevens open- of dichtklappen met het pijltje rechts.
TUSSENTIJDS BEWAREN: Wil je op korte termijn nog informatie nakijken, aanvullen of later een
extra vondst toevoegen, dan kan je de melding
. Deze knop is ook nuttig
wanneer je je vondsten tijdens het zoeken rechtstreeks wil invoeren en later wilt afwerken.
De tussentijds bewaarde meldingen kan je terugvinden in het overzicht van je meldingen. Ze
hebben als status ‘te verzenden’ (zie ook hoofdstuk 2).

Let wel: een tussentijds bewaarde fiche is nog niet gemeld bij Onroerend Erfgoed. Probeer de
melding zo snel mogelijk af te ronden en te verzenden. Bijkomende informatie over datering of
determinatie kan na de melding nog worden nagestuurd naar CAI@onroerenderfgoed.be.
Je kan ook bijlagen toevoegen, bijvoorbeeld foto’s van de vondst (liefst scherp en met
schaallat), bibliografische referenties van gelijkaardig materiaal, artikels over de
metaaldetectievondst, enz. Bijlagen mogen de extensie .pdf, .png, .jpeg, .csv of .xlsx hebben. Er
verschijnt vervolgens een ‘thumbnail’ van je bijlage.
Met de smartphone of tablet kan je rechtstreeks een foto maken en opladen, wat handig is als
je op het terrein staat. (Hou er echter rekening mee dat deze foto niet op je toestel opgeslagen
wordt. Je kan hem naderhand wel downloaden bij het raadplegen van je melding.) Je kan ook
vóór de melding foto’s maken met de app op je toestel, en ze tijdens de melding opladen vanuit
je fotobibliotheek.

De GPS-coördinaten van elke vondstlocatie worden automatisch ingevuld (in Lambert 72 of
WGS84).
Heb je een MEDEA-nummer van een specifieke vondst, vermeld dit nummer in het veld MEDEAID.
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Ben je klaar met het invoeren van alle relevante gegevens, ga dan naar tabblad 4: OVERZICHT

1.4

Overzicht
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Op dit tabblad verschijnt een samenvatting van je metaaldetectievondstmelding(en). Zie je nog
een fout, dan kan je via de knop VORIGE naar het tabblad waar je wijzigingen wil aanbrengen.
Als alles correct is ingevoerd, ben je klaar. Verzend nu je formulier.
Als je alles correct hebt ingevoerd, krijg je een bevestiging dat je melding geregistreerd werd.
Heb je je e-mailadres ingevuld, dan bezorgen we je die bevestiging automatisch per mail. Je kan
de bevestiging ook via de link downloaden.

Je kan nu een nieuwe melding invoeren of het overzicht van je eerder gemelde vondsten
raadplegen.

2. Overzicht en visualisering van je meldingen
In dit overzicht vind je een lijst met al je meldingen die je sinds 1 april 2016 via het digitaal
meldingsformulier hebt geregistreerd of die je tussentijds hebt bewaard.
In de kolom ‘Status’ zie je welke meldingen zijn verzonden en welke nog te verzenden zijn (en
dus niet gemeld zijn).
Je kan de details van een melding opnieuw bekijken door het oogje aan te klikken in de laatste
kolom. De tussentijds bewaarde meldingen kan je hier wissen of verder bewerken.
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Per melding kan je het ID-nummer van de melding, de algemene informatie, de locatie, je
erkenningsgegevens, de vondstinfo, de bijlagen en de gemaakte relaties bekijken.

Wil je terug naar de lijst met meldingen, klik dan OVERZICHT.
Via de tabs bovenaan
kan je, behalve de overzichtslijst, ook naar de
algemene infopagina en jouw meldingen zichtbaar maken op kaart. Kies daarvoor de tab
LOCATIE.
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Je krijgt een kaart van Vlaanderen te zien met daarop jouw verzonden meldingen.

Zoom in op de locaties voor meer detail.
Je kan de onderlaag van de kaart wijzigen via het kaart-icoontje.
•
•
•
•

de GRB-basiskaart in grijswaarden
de GRB-basiskaart in kleur
een orthofoto (luchtfoto)
de topografische kaart

De topografisch kaart kan je ook als transparante laag over deze vier kaarten plaatsen.
Om terug naar het overzicht te gaan, klik je op LIJST.

12

3. Tab info
In de tab INFO vind je alle nuttige informatie gebundeld op één pagina.
Je kan opnieuw een metaaldetectievondstmelding doen en je kan je overzicht van eerder
gemelde vondsten raadplegen.
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