
Invoeren/melden van exoten d.m.v. ObsIdentify app en 

Waarneming.nl 
 

Om exoten (en ook allerlei andere planten/dieren) te melden heeft u 2 dingen nodig: een 

Waarneming.nl account en de Obsidentify app. Via de website handmatig een melding invoeren 

blijft natuurlijk ook nog steeds mogelijk. 

Installeren ObsIdentify app: 
- Ga naar de Appstore (Iphone/Apple gebruikers) of Play store (Android gebruikers) en 

zoek op “ObsIdentify”, druk op ‘installeren’ (foto 1). 

- Open de app, en geef de app toegang tot foto’s en media op je apparaat (hij gebruik het 

alleen om foto’s weg te schrijven naar je album en om de camera te gebruiken) (foto 2).  

- Blader door de start-info-schermpjes (veeg van rechts naar links) en klik op ‘start met 

ObsIdentify’. 

- Geef ObsIdentify toegang tot je locatie gegevens (essentieel, want waarneming.nl moet 

de locatie weten als je een foto maakt van een plant) (foto 3). 

- Je ziet nu als het goed is het startscherm. 
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Inloggen ObsIdentify app: 
- Open de ‘ObsIdentify’ app (foto 1).  

- Je ziet het startscherm.  

- Om de gegevens door te kunnen voeren via deze app naar waarneming.nl is het nodig 

(eenmalig) in te loggen met je waarneming.nl gegevens. 

- Ga hiervoor op het startscherm naar ‘dashboard’ en klik op ‘log in’ (foto 2). 

- Vul je gegevens in en log in.  

- Mocht je nog geen account hebben kan je hier (als je dat wilt) gelijk een waarneming.nl 

account aanmaken (foto 3).  

- Je bent nu ingelogd, en kan je de eerdere ingevoerde waarnemingen terug zien (foto 4).  
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Gebruik ObsIdentify app: 
- Open de ObsIdentify app en klik op het camera icoontje (of kies voor de galerij mocht je 

er foto’s gemaakt hebben) (foto 1). 

- Je komt op het camera scherm, klik op de witte bol om een foto te maken en klik op 

‘gebruik foto’ (foto 2). 

- Je kan de foto eventueel nog wat bijsnijden en als hij goed is klik je op ‘ObsIdentify’ (foto 

3).  

- De app gaat “rekenen” en herkent de plant. Als het percentage van zekerheid hoog 

genoeg is, kan je op ‘Bewaar’ klikken (foto 4). 

- Op bewaar klikken is essentieel, alleen dan komt het namelijk in de database van de 

NDFF (en ook bij ons zichtbaar dus). 

- Mocht je niet op ‘bewaar’ kunnen klikken (dit omdat de zekerheid niet hoog genoeg is, of 

er andere planten in de weg staan). Kan je je melding altijd nog handmatig doorgeven 

aan Maurice -> maurice.weststrate@landschapsbeheerzeeland.nl.  

- Bij ‘waarnemingen’ kan je nu deze ingevoerde waarneming terug zien. Ook kan je hier 

doorlinken naar de melding op de waarneming.nl site (foto 5). 

- Ga hiervoor in de ObsIdentify app naar ‘Waarnemingen’ en klik op je waarneming.  

- Via de waarneming.nl site, kan je ook de melding bewerken, zoals het aantal individuen 

invoeren. Bij de Obsidentify app kan je niet een aantal invullen, maar eenmaal ingevoerd 

en bewaard, kan je het achteraf via de waarneming.nl site wel aanpassen (foto 6+7). Klik 

op ‘bewaar’ om de wijziging door te voeren.  
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