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Opmerking vooraf 
 
Avimap is nog in volle ontwikkeling en er gebeuren regelmatig aanpassingen en uitbreidingen. Hoewel 
we deze handleiding regelmatig updaten, zal deze onvermijdelijk toch soms achterlopen. 
Opmerkingen of vragen over deze handleiding kan je mailen naar avimap@natuurpunt.be. 
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Handleiding voor het gebruik van Obsmapp voor 
Broedvogelkatering (BMP) 
 

Inleiding 
 
We gaan ervan uit dat je goed kan werken met Obsmapp en met Avimap. 
 

- De handleiding van Obsmapp vind je hier:  
http://waarneming.nl/pda/obsmapp/obsmapp.html 

 
- De handleiding van Avimap vind je hier: 

http://s1.sovon.nl/pdf/Handleiding_Autoclustering_BMP.pdf 
 
 

Enkele belangrijke tips 
 

- Zorg er voor je start met je broedvogelronde voor dat je Smartphone of Tablet 
volledig is opgeladen! Je wil niet met een lege batterij staan halfweg de ronde. 

 
- Wil je de Google of Bing kaarten snel laden in het veld, dan kan je deze kaarten 

offline gebruiken. Daarvoor is wat voorbereidend werk nodig: thuis open je Obsmapp 
via wifi of je data verbinding, kies je het menu voor 'Kaart'. Selecteer de Google of 
Bing kaart die je offline wil gaan gebruiken. Beweeg de kaart naar je te bezoeken 
gebied door met je vingen de kaart te verschuiven. Zoom naar het niveau wat voor 
jouw het beste werkt. Zorg dat je nu de kaart over het hele gebied 'beweegt'. Je kunt 
dit voor meerdere zoomniveau`s herhalen. De Google of Bing kaarten worden nu op 
je device bewaard.(Obsmapp bewaart de laatste 25 bezochte kaarten). 
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1 Obsmapp aanpassen voor het veldwerk 
 
- Ga naar Instellingen     - Ga naar Gebruikersinstellingen 
       - Vink ‘Gebruik BMP’ aan 

   
 
- Scroll dan naar beneden     - Ga naar Portalen en klik erop 
  (nog steeds bij gebruikersinstellingen) 
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- Klik op ‘Sovon (alleen voor BMP & AVIMAP)’ - Klik op OK. Nu worden je waarnemingen 
- Vul je gebruikersnaam en wachtwoord     ook geüpload naar SOVON (AVIMAP). 
  voor AVIMAP in     - Je kan al dan niet Waarnemingen.be 
- Vink aan ‘Dit portaal gebruiken’   uitvinken. Wil je dat je waarnemingen 

  ook onmiddellijk in Waarnemingen.be  
  staan, gebruik dan beide portalen! 

   
 
 
  



Handleiding voor het gebruik van  
Obsmapp voor Broedvogelkatering   4 Versie 7/5/2013 

2 Invoeren in het veld 
 
- Zet je toestel tijdig aan, zodat het tijd heeft  - Ga op de plaats van de zangpost staan, 
  om de GPS-positie te bepalen     of klik op de wereldbol rechtsboven om 
- Voer je soort in       de exacte locatie aan te duiden (exacte 
- Voer steeds het gedrag in (komt overeen     plaats is nodig voor broedvogel- 
  met codes van broedvogelrondes)     monitoring). 

   
 
 
Zoom zo ver mogelijk in en duid de juiste locatie zo precies mogelijk aan, dat is belangrijk 
voor een goede clustering achteraf. Als het pijltje juist staat klik je op het groene vinkje 
linksonder! (niet vergeten, dit was in de oudere Obsmapp versies niet nodig, nu wel!  
Anders wordt de plaats toch bepaald door gps/netwerk) 
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- Je krijgt nu dit scherm: 

 
 
De coördinaat is die van de positie die je 
op de kaart aanduidde. Het GPS-
symbooltje is nu vervangen door een 
vergrootglas. Klik hierop als je bij een 
volgende waarneming terug wil 
overschakelen naar gebruik van de GPS. 
 
- Sla de waarneming op.  
 
- Doe dit voor alle soorten die je tijdens je 
ronde tegenkomt.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Als je een soort tegenkomt die je eerder 
die dag al bent tegengekomen, dan zie je 
op je kaartje de andere territoria van deze 
soort. Handig om eventuele dubbele 
waarnemingen uit te sluiten. Duid het 
nieuwe territorium aan en het blauwe pijltje 
toont de nieuwe territoria, de rode de 
eerder ingevoerde.  
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- Als je alles ingevoerd hebt, ga je naar uploaden. - Klik op uploaden 

   
 
- Je ziet eerst nog eens naar welke portalen je het zal sturen.  
- Is dat ok, druk dan nog eens op uploaden. 

 
 
Je krijgt nu een bevestiging dat je waarneming is geüpload naar Sovon en (indien 
aangevinkt) Waarnemingen.be 
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Je waarnemingen staan nu op Avimap, maar je moet ze nog ‘verwerken’. 
 
- Als je thuisgekomen bent, ga je naar Avimap en log je in. 
- Klik linksboven op ‘Invoer’. 
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- Je ziet nu bovenaan staan dat je onverwerkte mobiele waarnemingen hebt.  
- Ga naar de beheer-tool. 

 
 

- Klik op ‘analyseer’.  

 
 

- Je ziet nu het aantal soorten etc (in dit geval 1). Ga naar details. 
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- Onderaan zie je dat je waarnemingen automatisch in het juiste gebied (=plot) vallen. 
- Klik op aanmaken. Inventariseerde je die dag meer dan één gebied, dan moet je de  
  gegevens opnieuw analyseren en het andere gebied aanvinken.  
  Eens aangemaakt krijg je onderstaand scherm. Nu zit alles in Avimap.  

 
 
- Je mag bovenstaand venster sluiten.  
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- Je kan nu nog naar ‘beheer’ in AVIMAP om je bezoekronde aan te passen, bv als het een  
  deelbezoek betrof. In bovenstaand geval betrof het een losse waarneming van een  
  Holenduif met mogelijke nestplaats, dus ik verander het naar een losse waarneming  
  (deelbezoek aanvinken en 0%). 
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3 Enkele opmerkingen 
 
1. Je kan tijdens je broedvogelronde ook andere soortengroepen ingeven zoals planten, 
dagvlinders of zoogdieren. Je verliest deze gegevens niet als je ook uploadt naar 
Waarnemingen.be (zoals in bovenstaand voorbeeld). Je kan de soortgroep veranderen via 
de ‘menu’-knop. 
 
2. Ook losse waarnemingen van niet-broedvogels (bv overvliegende Visarend) kan je 
noteren. Hiervoor ga je naar je invoerscherm, klik je op de ‘menu’- knop van je toestel en klik 
je op ‘zet BMP uit’. Je kan nu de Visarend invoeren met juiste gedragscode (bv. overvliegend 
naar NO). Als je geen BMP-code gebruikt, zal die ook niet meegerekend worden in de 
verwerking van aantal territoria (maar zal wel zichtbaar zijn, met broedcode 0). De 
waarneming komt wel in Waarnemingen.be. Na het invoeren van deze losse waarnemingen 
kan je op dezelfde manier BMP weer aanzetten en verdergaan met de 
broedvogelmonitoring. 

 
 
3. Als je je waarnemingen vanuit Obsmapp naar beide portalen uploadt EN je exporteert ze 
nadien vanuit Avimap naar Waarnemingen.be, dan komen ze dubbel in Waarnemingen.be. 
Als je dus nog broedvogelwaarnemingen in Avimap hebt zitten die je naar Waarnemingen.be 
wil sturen, doe je dit best VOOR je met Obsmapp van start gaat. Daarna kan je steeds vanuit 
Obsmapp naar beide portalen uploaden en hoef je niet meer te exporteren vanuit Avimap. 
 

Alternatief is enkel naar Sovon uploaden en steeds vanuit Avimap naar Waarnemingen.be 
exporteren. Opgelet: dit werkt niet voor andere soortengroepen dan vogels. 
 
4: Vergeet niet na je broedvogelronde terug het SOVON-portaal uit te vinken, evenals 
‘gebruik van BMP’ bij gebruikersinstellingen. 


