
 
 

lnvoerinstructies 'Dijken van Polders' 
 

Leuk dat u mee doet met ons project Dijken van polders. Neem voor dat u begint met invoeren de 

onderstaande instructies goed door. Het helpt u bij het verrijken van deze fotocollectie van de 

Rijksdienst. 

 

Deze collectie bestaat uit foto's die door, of in opdracht van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 

en de Directie van de Wieringermeer gemaakt zijn. Bij elke foto ziet u al een omschrijving erbij staan 

die bij ons als bekend is. Het kan zijn dat u van de betreffende foto meer  informatie heeft dan er bij de 

beschrijving staat, wij vragen u om deze aanvullende informatie toe te voegen. Wanneer gebeurtenissen 

of mensen wel al in de omschrijving genoemd zijn, is het niet meer nodig  om deze toe te voegen. 

Het project bestaat uit verschillende invoervelden, bij elk veld geven wij een korte instructie. 

 Invoervelden: 
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Veld nr.1- Waar is deze foto genomen? 

Niet van elke foto is een locatie bij ons bekend. Ook kan het zijn dat er een verkeerde locatie bij deze 

foto staat. Met behulp van een uitklapscherm kunt u de naam van de plaats aangeven waar volgens u 

deze foto gemaakt is. 
 

Veld nr. 2 – Welke personen kunt u identificeren? 

Staan er bekende personen op de foto's afgebeeld? Deze mogen (zo volledig mogelijk) worden ingevuld 

op de volgende manier: eerst de achternaam, daarna de voornaam (bijvoorbeeld Potuyt, Jaap). 
 

Veld nr. 3 - Welke gereedschappen, gebruiksvoorwerpen of landbouwwerktuigen zie je? 

Weet u welke gereedschappen en/of machines er afgebeeld staan, dan kan dit ingevoerd worden. 

Denk hierbij aan bijvoorbeeld types van greppelmachines en soorten ploegen. Staat er een bepaald 

soort gereedschap op de foto met een speciale naam? Weet u misschien een typenummer en 

merknaam? Voer deze dan als volgt in: Merknaam, typenummer. 
 

Pagina 2: 

Veld nr. 4 – Bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt? 

Kunt u op de foto zien bij welke gelegenheid de foto is genomen? Dit kan bijvoorbeeld een jubileum 

zijn, opening van een gebouw, een bezoek van een hoogwaardigheidsbekleder etc. Hierbij is het ook 

belangrijk of er bekende personen of gebouwen op de foto staan afgebeeld, daarnaast kan een 

speciale datum hierbij ook belangrijk zijn. 
 

Veld nr. 5 - Welke gebouwen staan er op de foto? 

Zijn er kenmerkende gebouwen of type woningen op de foto te zien en zijn deze niet genoemd in de 

omschrijving, dan mogen deze aangevuld worden. 
 

Veld nr. 6 - Welke activiteiten ziet u gebeuren op de foto? 

Aan de hand van de ruimte en bezigheid die te zien zijn op de foto kunt u beschrijven welke activiteit 

wordt beoefend. Bij dit veld kunt u beschrijven wat er op de foto gebeurt. 
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Veld nr. 7 - Klopt de datum? 

Bij de meeste foto's staat een datum vermeld, is de datum correct hoeft u niets te doen, indien de 

datum niet correct is, dan kunt u  de juiste datum invullen. 
 

Veld nr. 8 - Wat kunt u nog meer vertellen over deze foto? 

Alle extra informatie die u in de vorige velden niet heeft kunnen invoeren mag in dit veld worden 

toegevoegd. Dit gaat om alle informatie waarvan u denkt dat die nuttig is om de foto goed vindbaar te 

maken in de collectie. (Bijvoorbeeld: dit beeld is gemaakt door... of deze kavel heet nu ...) 
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Controleer de ingevoerde gegevens, als ze niet correct zijn, kunt u via de knop Vorige terug naar voorgaande 

pagina’s. Zijn de ingevoerde gegevens juist, dan klikt u op Afronden. 
 

Bij dit project zijn er geen verplichte velden, omdat niet alle vragen op elke foto toepasbaar   zijn.  

 

 

 



 
 

Extra informatie: 

 

De foto die u in Vele Handen voor u op het scherm krijgt, komt uit de collectie 0230 van het Flevolands 

Archief. Boven de foto staan bijvoorbeeld als laatste cijfers 0230_ 12345. De foto’s zijn door Vele Handen 

gekopieerd en aan de linkerkant voorzien van invoervelden waarin eventuele opmerkingen kunnen worden 

gemaakt. 

 

Als alle ca. 43.500 foto’s door de deelnemers zijn bekeken en aangevuld, worden de foto’s weer  

teruggezet naar collectie 230. Daar staan nu al de foto’s, maar u kunt voorlopig niet zien of een door u 

gemaakte aanvulling is verwerkt. 

 

Als u los van het project Vele Handen zelf op zoek wilt naar bepaalde foto’s dan kunt  

die vinden via www.hetflevolandsarchief.nl, in het vak 0230 typen en vervolgens    

beeldbank aan te klikken. Daar staan alle foto’s en kunt u gericht zoeken op een onderwerp.    

 

 

 

Heel veel succes en veel plezier met de fotocollectie 'Dijken van Polders'  namens Het 

Flevolands Archief ! 

http://www.hetflevolandsarchief.nl/

