
Waarneming.nl  

iObs voor iOS (iPhone)  

WinObs voor Windows  

ObsMapp voor Android 

Waarnemingen invoeren 

met een smartphone 



Weet u niet of uw telefoon Android, iOS of Windows heeft, start dan hier: 

Staat op de achterzijde of op de centrale knop aan de voorzijde van uw 

telefoon het volgende logo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  U heeft zeer waarschijnlijk een Androidtelefoon.  

U kunt dit controleren door tussen uw apps te kijken of Google Play of Play 

Store vermeld staat.  Deze herkent u aan het volgende icoon*: 

 

 

 

** Afhankelijk van uw versie kan dit icoon afwijken.  

Welke applicatie (app) hebt u nodig? 

iPhone 

Windows 

telefoon 

Android 

telefoon 

Geen of 

ander logo 

zie (1) 
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Waarneming.nl app Logo Telefoon 

Wat kunt u met de Waarneming.nl-apps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom een app? 

De apps van Waarneming.nl zijn in eerste instantie bedoeld om in het veld 

uw waarnemingen te registreren. In de apps zitten dus niet alle 

functionaliteiten van de website zoals het opzoeken van waarnemingen of 

het bekijken van foto’s. Door de inloggegevens van de website in te 

voeren, koppel je het Waarneming.nl-account aan de waarnemingen op 

jouw toestel.  

Eenmaal in het veld kun je dan vrij eenvoudig waarnemingen invoeren. 

Aangezien het toestel de tijd en datum weet en de GPS de locatie 

vastlegt, hoeft dit niet meer te worden ingevoerd (wijzigen kan wel 

natuurlijk). Hierdoor neemt de nauwkeurigheid van de waarnemingen toe. 

In het veld heb je dus eigenlijk niets anders nodig dan je toestel om 

waarnemingen te registreren. Bij thuiskomst staat alles met een druk op 

de knop online. Hierdoor houd je dus meer tijd over om lekker in bos en 

veld te struinen. 

Heb je na het doornemen van deze folder nog vragen dan kun je deze het 

beste stellen op ons forum (forum.waarneming.nl). Voor dit heb je andere 

inloggegevens nodig dan op Waarneming.nl, opnieuw registreren is dus 

noodzakelijk. Op het forum zijn verschillende topics, voor elk telefoontype 

(zie hiernaast). 

Invoeren in het veld 

Datum en tijdstip automatisch vastgelegd 

Locatie via GPS en te wijzigen op kaart 

Uploaden in het veld of thuis via de WiFi 

Werkt op alle smartphones 
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Snel starten 

met iObs 
 

Waarnemingen invoeren 

met een iPhone 

Startscherm en invoerscherm 

Locatie 
Datum/tijd 

Vervagen&embargo 

Velden vastzetten 

Foto toevoegen 

Waarneming  

opslaan 

Na uploaden is exporteren mogelijk 

Waarneming verwijderen 

Waarnemingen  

uploaden 
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Ga naar de App Store, door op het App 

Store-icoon te klikken (zie 1). 

Zoek vervolgens naar iObs download en 

installeer deze app (zie 2). Belangrijk: 

geef iObs toegang tot uw locatie-

gegevens. 

1 

Direct downloaden, scan 

dan deze QR-code. 

2 

Na het downloaden opent 

u ObsMapp door op het 

volgende icoon te klikken: 

Stap 1 

Installatie  

Stap 2 

Soortenlijst downloaden 

Stap 3 

Invoeren van een waarneming 

Stap 4 

Bewerken en uploaden 

Het veld op het invoerscherm (Voeg 

toe-scherm) waar normaal een soort 

wordt gevraagd, toont “Download 

een nieuwe lijst”. Als je hierop klikt 

kun je direct een soortenlijst kiezen 

en laden (zie 3). 

3 

Selecteer een soortgroep, taal en 

regio die u denkt nodig te hebben. 

Een extra soortenlijst toevoegen? 

Via ‘Kies een soort’, en vervolgens 

rechtsboven ‘Lijst’ (zie 4).  

4 

Kies in ‘Menu’ voor ‘Voeg toe’ en vul 

de velden in. Zorg ervoor dat de 

‘locatie’ (GPS) op uw toestel 

aanstaat (zie 5).  

Datum/tijd aanpassen 

Locatie aanpassen 

Embargo/vervaging 

toevoegen 

Invoervelden vastzetten 

Andere soortenlijsten 

selecteren 

Foto toevoegen 

Opslaan op de iPhone 

Kies in ‘Menu’ voor ‘Waarnemingen’, 

dan ziet u de overzichtslijst van uw 

waarnemingen (zie 6). 

oranje stip: ‘nog op de iPhone’, 

en ook nog aan te passen (klik 

op de waarneming). 

Groene stip: ‘reeds ge-upload’, 

en niet meer aan te passen op 

uw iPhone; alleen via de site(s). 

Druk op Uploaden (zie 7). 

WiFi of dataverbinding vereist 

Na enkele minuten zijn de 

waarnemingen zichtbaar op 

Waarneming.nl. 

7 

6 

5 6 
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Snel starten 

met WinObs 
 

Waarnemingen invoeren 

met een Windows Phone  

Startscherm en invoerscherm 

Waarneming opslaan 

Foto toevoegen 
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Ga naar de app store, door op het 

app store icoontje te klikken (zie 1). 

Zoek vervolgens naar WinObs, 

download en installeer deze app.  

Belangrijk: geef WinObs toegang  

tot uw locatie-gegevens. 

Onder ’menu’ (zie 2, dit symbool ziet 

u door het scherm naar rechts te 

schuiven) vind u de optie om 

soortenlijsten te downloaden (zie 3). 

Selecteer de soortgroep, taal en 

regio die u denkt nodig te 

hebben.  

Zorg ervoor dat de ‘locatie’ (GPS) 

op uw toestel aanstaat.  Vul de 

noodzakelijke velden in (zie 5) 

Klik op het + symbool onder het 

invoerscherm (zie 4) om de 

waarneming op te slaan. De 

waarneming is nu opgeslagen 

op uw toestel.  

 

 

 

 

 

Een foto toevoegen aan uw 

waarneming kan via het camera 

icoontje. 

 

Stap 1. 

Installatie  

1 

Stap 2:  

Invoeren van een waarneming 

Na het downloaden opent 

u WinObs door op het 

volgende icoon te klikken: 

Soortenlijsten downloaden 

Niet ingelogd? 

4 

3 

6 

5 

2 

Stap 3:  

Waarnemingen uploaden 

Onder instellingen (zie 7) kunt u uw 

inloggegevens invoeren. 

7 

Tip: Hier kunt u ook kaarten 

downloaden (kaarten kunnen het 

beste met WiFi worden 

gedownload). Deze kun u gebruiker 

om de locatie van waarnemingen in 

het veld te wijzigen.  
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Voor het verzenden van uw 

waarnemingen moet u eerst naar het 

waarnemingenoverzicht (zie 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op het upload icoontje (WiFi of 

dataverbinding noodzakelijk) 

Na enkele minuten zijn uw 

waarnemingen zichtbaar op 

Waarneming.nl onder ‘Mijn 

Waarnemingen’. Waarnemingen in 

het buitenland worden automatisch 

op Waarnemingen.be (België) of 

Observado.org geplaatst. 

 



Snel starten 

met ObsMapp 
 

Waarnemingen invoeren 

met Android 

Soortgroep wijzigen 

Locatie wijzigen 

op een kaart 

Huidige 

Startscherm en invoerscherm 

Overzicht: Ingevoerde waarnemingen zien en wijzigen 

Waarneming: Waarneming invoeren 

Spraak: Waarneming invoeren met spraakherkenning 

Kaart: Kaart van de omgeving opvragen 

Omgeving: Waarnemingen in de omgeving opvragen 

Multimedia: Multimedia bekijken en luisteren 

Tracks: Routes die zijn afgelegd weergeven 

Uploaden: Waarnemingen uploaden 

Exporteren: Waarnemingen exporteren (XML, CSV) 

Instellingen: Instellingen van ObsMapp wijzigen 

Quiz: Geluiden oefenen (vogels en sprinkhanen) 
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Ga naar de Playstore, door op het 

Playstore-icoon te klikken (zie 1). 

Zoek vervolgens naar ObsMapp, 

download en installeer deze app (zie 2). 

Belangrijk: geef ObsMapp toegang tot 

uw locatie-gegevens. 

Stap 1 

Installatie  

Stap 2 

Invoeren van een waarneming 

Na het downloaden opent 

u ObsMapp door op het 

volgende icoon te klikken: 

Stap 3 

Waarnemingen uploaden 

Klik op ‘Waarneming’ (zie 3). U komt 

dan terecht in het scherm ‘nieuwe 

waarneming’ en vul de velden in (zie 

4).  

Soortgroep wijzigen. Klik rechtsboven 

op soortgroep wijzigen. 

Locatie wijzigen. Klik 

Foto toevoegen  

 

Na ongeveer 15 minuten staan uw 

waarnemingen online. 

Omgevingsoverzicht 

In het startscherm kunt u ook op 

‘Omgeving’ (zie 7) klikken. Nu ziet u 

wat in de omgeving is waargenomen 

(zie 8).  

Instellingen wijzigen: 

Klik in het startscherm op de 

Ga naar het startscherm en druk op 

uploaden (zie 5). Selecteer de juiste 

portalen. Tenzij u aan speciale 

tellingen van Sovon meedoet is dit 

enkel het bovenste vinkje (zie 6) en 

druk op uploaden.  

4 

6 

8 

1 3 7 

2 

Direct downloaden, scan 

dan deze QR-code. 

5 

Hier kunt u onder andere offline kaarten 

instellen, multimedia toevoegen en 

soortgroepen anders instellen. 

Let op: de multimedia kost erg veel 

opslagcapaciteit en past dus niet op 

elke telefoon. 
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Waarneming wijzigen 

Ga terug naar het startscherm en 

druk op ‘Overzicht’.  

 


