Plantenmeetnetten mobiel invoeren
Stap voor stap
Bijna iedereen heeft vandaag de dag een smartphone op zak. Een handig ding waarmee je veel meer kan
dan enkel bellen of een berichtje sturen. Allerhande applicaties kunnen bepaalde zaken heel wat
makkelijker maken, zo ook het doorgeven van je natuurwaarnemingen. Een groot deel van de
waarnemingen op waarnemingen.be worden reeds ingevoerd met de apps Obsmapp en iObs. Nu is er ook
een app voor je meetnettellingen. Zo hoef je na je bezoek niet meer achter je computer te kruipen om je
telling door te geven. Hoe je met deze app aan het werk kan, lees je in deze korte handleiding.

Stap 1 – De app installeren
Installeer de app (enkel voor Android). Open hiervoor de Play Store (1) en voer bovenaan de term
‘Meetnetten’ in (2). De app verschijnt bovenaan in het lijstje (3). Open hem door erop te tikken en tik op
‘Installeren’ (4).
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De installatie wordt gestart en is weldra voltooid (5). Je kan in dit scherm meteen op ‘Openen’ tikken of
eerst naar het beginscherm van je telefoon gaan en daar op de app ‘Meetnetten’ tikken. Dit is het
symbooltje met de grote ‘M’ (6).
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Stap 2 – Toestemming geven
Wanneer je de app voor het eerst opent, moet je de app éénmalig toestemming geven voor een aantal
zaken. Eerst geeft de app aan welke toestemming er nodig is om de app te kunnen gebruiken. Tik op ‘OK’
(7). Geef vervolgens toestemming om je locatie te gebruiken (8) en daarna om toegang te krijgen tot je
foto’s en andere media zoals bijvoorbeeld kaartmateriaal (9). Je komt op het startscherm van de app (10).
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Stap 3 - Inloggen
De app vraagt naar je inloggegevens (11). Gebruik hiervoor dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als
op www.meetnetten.be. Na deze te hebben ingevuld, tik je op ‘OK’ (12). Meteen gaat de app over tot het
downloaden van de nodige gegevens (13). Laat de app rustig doen tot het volgende scherm verschijnt. In
dit scherm worden de laatste aanpassingen weergegeven. Tik op het pijltje links boven om verder te gaan
(14).
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Stap 4 – Project selecteren
Alle projecten waarvoor je bent aangemeld worden nu getoond. Neem je deel aan één project, dan zie je
hier dat ene project. In dit geval ‘Bleekgeel blaasjeskruid’. Tik op dit project op het te openen (15). Je
bevindt je nu op de startpagina van het project (16). Hierin verschijnen alle bezoeken die je reeds deed.
Door op de drie puntjes rechts boven te tikken krijg je een menuutje waarin je algemene informatie van
het project kan vinden (17). ‘Project info’ geeft je een beschrijving van het project. ‘Kaart van project’ toont
de kaart met alle projectlocaties.
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Stap 5 – Bezoek starten
Een bezoek starten doe je door, wanneer je ter plaatsen bent, rechtsonder op het groene bolletje met ‘+’
te tikken (18). Tik op ‘Selecteer een locatie’ om de locatie die jij nu gaat tellen, aan te duiden (19). Wanneer
je dit gedaan hebt, tik je rechts onderaan op ‘Start bezoek’ en begin je je zoektocht (20).
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Stap 6 – Het waarnemingenscherm
Je bevindt je nu in het waarnemingenscherm (21). Om na te gaan waar je je precies bevindt in het te
onderzoeken hok, kan je op het kaartsymbool rechtsboven tikken. De kaart verschijnt (22). De gele kader
is het hok dat je aanduidde om te tellen. De blauwe lijn is de weg die je reeds aflegde sinds je het bezoek
startte. Het blauwe bolletje is je huidige locatie. De achtergrondkaart kan je aanpassen door op het
kaartlagensymbool linksboven te tikken. Tik op het vinkje onderaan om weer naar het
waarnemingenscherm te gaan (23).
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Stap 7 – Een waarneming invoeren
Van zodra je de doelsoort tegenkomt, kan je de waarneming invoeren. Je tikt hiervoor op de tegel die
overeenkomt met de waarde die de actuele toestand weergeeft (24). Je waarneming is nu geregistreerd.
Heb je je vergist, dan kan je de geregistreerde waarneming aanpassen door op de waarneming zelf te
tikken (25). Een pop-up venster verschijnt waarin je de waarde van je waarneming kan aanpassen of de
waarneming kan verwijderen (26). Tik op ‘Opslaan’ wanneer je tevreden bent. Voer op deze manier alle
4

waarnemingen van de soort die je tegenkomt, in (27). Vergeet niet om nulwaarnemingen in te voeren op
plaatsen waar je de soort niet tegenkwam. Tijdens het wandelen mag de app in slaapstand gaan. De route
blijft registreren. Ontgrendel gewoon je telefoon wanneer je een nieuwe waarneming wil invoeren.
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Stap 8 – Je bezoek afronden
Wanneer je je hok doorzocht hebt en je bezoek wil afronden, tik je links bovenaan op het pijltje (28). Je
voltooid je bezoek door de ontbrekende waarden nog in te vullen. Tik op ‘Selecteer de uitvoering’ om aan
te geven hoe de telling verliep (29). Je krijgt hiervoor enkele mogelijkheden (30). Selecteer de meest
gepaste optie. Je kan je keuze later nog toelichten in het notitieveld. Vul vervolgens de datum en tijd van
het einde van je bezoek in door op de bewerk-symbooltjes te tikken (31). In het notitieveld onderaan kan
je nog een opmerking plaatsen.
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Stap 9 – Je bezoek opslaan
Alle velden werden nu ingevuld. Je bezoek ik klaar om te worden opgeslagen. Tik hiervoor op ‘Bezoek
opslaan’ linksonder het scherm (32). Een overzicht van je bezoek wordt getoond (33). Onderaan kan je op
‘Toon waarnemingen’ tikken om je waarnemingen nog eens te doorlopen. Kom je bij het nakijken nog een
foutje tegen, dan kan je via ‘Hervat bezoek’ je bezoek bewerken. Zo niet, dan mag je het bezoek uploaden
zodat het naar de databank wordt verstuurd (en niet meer kan aangepast worden). Tik hiervoor op ‘Klaar
voor upload’. In het bezoekoverzicht staat er nu een wolkje naast je bezoek (34). Tik op het bovenste van
de twee groene bolletjes onderaan om je bezoek definitief te uploaden. Bevestig met ‘Ja’ (35).
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Stap 10 – Je bent klaar
Je bezoek werd doorgestuurd naar de databank. Je waarnemingen zijn geregistreerd. Dat zie je in het
bezoekoverzicht aan het wolkje met het vinkje in voor het bezoek (36). Je mag de app nu sluiten. Wanneer
je nu op je computer naar www.meetnetten.be gaat, inlogt, bovenaan op ‘Mijn Meetnetten.be’ klikt en
vervolgens op ‘Mijn bezoeken’ klikt, vind je zo je ingevoerde bezoeken terug.
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