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Meetnetbezoek invoeren via de 

Meetnetten-app 
Handleiding 

 

1 Inleiding 
Omdat het toch een extra inspanning vraagt om na je veldwerk nog eens achter je computer te kruipen, 
zijn we aan het werk gegaan om de invoer van je meetnetbezoek wat praktischer te laten verlopen. 
Dit gaat natuurlijk het makkelijkst door gebruik te maken van een app voor de smartphone. Naast een 
vlotte invoer kan je via de gps in je smartphone de telroute volgen die je afgelopen jaren uitstippelde. 
Na afloop van je bezoek klik je op uploaden en je bureauwerk zit erop. Wat volgt is een handleiding 
die je helpt met de eerste stapjes en het regulier gebruik van de app. 
 

2 Gebruiksaanwijzing 
2.1 Bij eerste gebruik 
Wanneer je voor het eerst aan de slag gaat met de app, dien je de Meetnetten-app te downloaden uit 
de Play Store op je Android toestel (voorlopig enkel beschikbaar voor Android). We raden aan om 
tijdens het eerste bezoeken waarbij je de app gebruikt, de tellingen ook op papier te noteren. Op die 
manier ben je zeker dat, zelfs wanneer je eerste telling via de app niet gelukt is, je toch je data nog 
steeds hebt. Eens je vertrouwd bent met het systeem, is het gebruik van papier niet meer nodig (kan 
wel steeds handig zijn als back-up).  
 
 
 

1. Open de Play Store op je Android toestel 
en voer via de zoekfunctie de zoekterm 
‘Meetnetten’ in. Wanneer je deze 
zoekopdracht laat lopen, verschijnt als 
eerste app de Meetnetten app. Tik 
hierop. 

 
2. Door op ‘Installeren’ te tikken, wordt de 

app geïnstalleerd.  
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3. Na het installeren kan je de app openen 
of kan je door naar je startscherm te 
gaan op de Meetnetten app tikken. 

 
4. Na het openen van de app wordt 

eenmalig gevraagd of je de app toegang 
tot je locatie wil verlenen. Je bevestigd 
dit door op ‘OK’ te tikken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vervolgens wordt nogmaals gevraagd 
om toe te staan dat de app je locatie 
gebruikt. Tik op ‘Toestaan’.  

 
 

6. Vervolgens wordt gevraagd om toe te 
staan dat de app foto’s en andere media 
opgeslagen op je smartphone gebruikt. 
Tik op ‘Toestaan’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Je bent nu terecht gekomen op het 
inlogscherm. Log hier éénmalig in met 
de inloggegevens die je gebruikt op de 
meetnettensite www.meetnetten.be. 
Je kan je wachtwoord zichtbaar maken 
door op het oog symbool rechtsboven te 
tikken. Na bevestiging worden de laatste 
nieuwe gegevens bijgewerkt in het 
download scherm. 
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8. Wanneer er nieuwe functionaliteiten 

werden toegevoegd aan de app, krijg je 
hier eerst een overzicht van in ‘Wat is 
nieuw?’. 

 
9. Door op het terug pijltje linksboven te 

tikken, kom je in de eigenlijke app 
terecht waarin de soorten beschreven 
staan waarvoor jij je aanmeldde via de 
website. Bij je volgend gebruik van de 
app kom je meteen op dit scherm 
terecht. 

 
 

2.2 Starten van een bezoek – 
Regulier gebruik 

 
Afhankelijk van welke Meetnet-soort je telt en hoe deze geteld wordt, zijn er enkele afwijkingen op 
onderstaand stappenplan, maar de grote lijnen die je moet volgen blijven dezelfde. 
 
 
 

10. Door jouw Meetnet-soort te tikken kom je terecht op het 
bezoekoverzicht. Momenteel staan hier nog geen bezoeken in 
vermeld omdat je nog geen bezoeken deed. Tik op het ‘+’ symbool 
rechtsonder om een nieuw bezoek aan te maken. 
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11. Je bevindt je nu in het bezoekscherm. Tik 

op ‘Selecteer een locatie’ en duidt 
vervolgens de locatie aan waar je telling 
zal plaatsvinden. De lijst met locaties is 
zo opgesteld dat de dichtstbijzijnde 
locaties bovenaan komen te staan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. De datum en tijd staan automatisch op het heden. Als je het start 
tijdstip op een vroeger moment wil zetten omdat je bijvoorbeeld 
je bezoek niet op tijd startte, kan je dit aanpassen door op het 
potlood symbool te tikken. Nu bent je klaar om je bezoek te 
starten. Tik rechts onder op ‘Start bezoek’.  

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Vanaf nu is je bezoek gestart en start je 
met het lopen van je transect, het tellen 
van een roepkoor, het legen van een 
fuik, ...  

 
14. Wanneer je niet meer zeker bent van je 

positie ten opzichte van het transect of 
tellocatie, kan je rechtsboven op het 
kaart symbool tikken. Op de kaart 
worden zowel het telgebied (gele 
contour), het transect (groene lijn - 
wanneer dit reeds gedigitaliseerd werd), 
als je eigen locatie (blauwe bol) 
weergegeven. Op die manier kan je je 
weer makkelijk oriënteren. 
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15. Wanneer je de doelsoort (of secundaire soort) 
tegenkomt: tik je op deze soort om je waarneming 
te registreren. Tijdens het lopen van je transect kan 
het geen kwaad wanneer je smartphone in 
slaapstand gaat of je de app even sluit. Je 
smartphone zal het transect blijven registreren.  

 
 
 
 
 
 
 

16. Wanneer je meerdere dieren bij elkaar 
ziet, tik je eerst op de soort om je 
waarneming te registreren en 
vervolgens tik je onderaan in hetzelfde 
scherm op je meest recente 
waarneming. Bij ‘Aantal’ kan je nu het 
aantal dieren dat je zag wijzigen. Na op 
‘Opslaan’ te tikken, kan je weer verder 
met je telling. 

 
17. Wanneer je foutief een waarneming 

invoerde, kan je via dezelfde weg je 
waarneming weer verwijderen door op 
het vuilbakje te tikken. De app vraagt 
dan of je zeker bent dat je de 
waarneming wil verwijderen. Na 
bevestigen, kan je weer verder met je 
telling. 

 
18. Wanneer je klaar bent met je telling, tik 

je linksboven op het “terug” pijltje om 
opnieuw in het bezoekscherm te komen.  

 
19. Nu dien je op ‘Selecteer de uitvoering’ 

te tikken om aan te geven of het bezoek 
‘Conform protocol’ gebeurde of niet. 
Net als op de website dien je in het 
notitieveld iets te schrijven wanneer de 
telling ‘Niet volledig volgens protocol’ 
verliep of ‘Geen veldwerk mogelijk’ was. 
Ook wanneer de telling ‘Conform 
protocol’ gebeurde, kan je een 
opmerking toevoegen aan het 
notitieveld. 
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20. Einddatum en eindtijd worden 
automatisch geregistreerd bij afsluiten. 
Vergeten afsluiten? Je kan dit wel 
manueel aanpassen door op het 
potloodje te tikken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

21. Het vinkvakje ‘Alle primaire en 
secundaire soorten werden geteld en 
doorgegeven’ vink je aan als je naast de 
doelsoort ook alle secundaire soorten 
hebt ingevoerd.  

 
22. Door linksonder op ‘Bezoek opslaan’ te 

tikken, kom je in het Bezoek-informatie 
scherm. Hier krijg je een samenvatting 
van je bezoek. Kijk hier na of de 
aantallen kloppen. Wanneer je helemaal 
tevreden bent van wat je invoerde, tik je 
op ‘Klaar voor upload’ om je bezoek 
helemaal af te sluiten. 

 
 

23. Je bevindt je nu opnieuw in het 
bezoekoverzicht scherm waar nu één 
telling staat. Door onderaan op de bol 
met pijltje omhoog te tikken en 
vervolgens te bevestigen, kan je je 
bezoek uploaden. Zo ben je helemaal in 
orde voor je bezoek. 

 
24. Je komt dan weer in het bezoekoverzicht 

scherm waar nu een wolksymbool met 
vinkje voor je telling staat. Alles werd 
succesvol geüpload en je kan de app 
sluiten. Je ‘bureauwerk’ zit er bij deze 
op. 
 

 
 
 
Ondervind je nog problemen met het invoeren van je tellingen via de app, neem dan contact op met 
Sam Van de Poel (Natuurpunt Studie - Medewerker Meetnetten) via sam.vandepoel@natuurpunt.be 
of 0492 59 57 33.  

mailto:sam.vandepoel@natuurpunt.be

