
GEBRUIK VAN WAARNEMING.NL BIJ 
HET HELPEN VAN DIEREN IN NOOD
Hans Verdaat | admin bij Waarneming.nl

Hoe dieren te registreren op Waarneming.nl en 
waarom deze registratie belangrijk is voor de 
bescherming van dieren en dieren in nood kan 
helpen!

6 april 2019 Landelijk Congres 
Dierenhulpverlening 



 Waarneming.nl  2004 – 2019: van digitaal
opschrijfboekje naar breed platform

 Invoeren van gegevens: online & app
 Ontvang een e-mail alert bij een dier in nood
 Redden & beschermen van planten en dieren
 Is alle invoer relevant ?
 (indirect) Hulp aan onderzoek
 Observation International



Waarneming.nl ontstaan in 2004
Inmiddels internationaal >100.000.000 waarnemingen online
Gratis en in >25 talen beschikbaar
Apps ontwikkeld voor Apple & Android
Streven naar (locale) samenwerking met personen & organisaties



ONLINE OVERZICHT PER SOORT - DATABASE
Ver van het ijs



GEVALIDEERDE WAARNEMINGEN DRAGEN BIJ AAN
ONDERZOEK & BESCHERMING



 Waarneming.nl  2004 – 2019: van digitaal
opschrijfboekje naar breed platform

 Invoeren van gegevens: online & app
 Ontvang een e-mail alert bij een dier in nood
 Redden & beschermen van planten en dieren !!
 Is alle invoer relevant ?
 (indirect) Hulp aan onderzoek
 Observation International



INVOER EN UPLOAD VIA DE APP OF WEBSITE 
VAN BASIS GEGEVENS & FOTO



iObs

ObsMapp geschikt vanaf Android 4.2

• Spraakherkenning
• Spraakinvoer via Smartwatch
• Beschikt over offline kaarten
• Raadplegen van waarnemingen in de buurt
• Offline multimedia
• Geluiden & foto’s uploaden vanuit de app
• Mogelijkheid om afgelegde route op te slaan 

en te exporteren (kml)



WAAR HEEN ?

WiFi of 4G Validatie

automatische soort herkenning

Dieren helpen !! 



ALERT BERICHTEN AAN HULPVERLENERS
Ontvang een e-mail alert bij een dier in nood

• Dierenambulance
• Strandvonders
• Verkeersslachtoffer onderzoek
• Etc.



REDDEN & BESCHERMEN VAN PLANTEN EN DIEREN
Zonder gegevens geen bescherming !
Zonder melding geen redding !

Recente voorbeelden:
Stichting SOS dolfijn
Zeehonden opvang
MS Zoe – gestrande zeekoeten
Overzichten van gevaarlijke wegen: verkeerslachtoffers
Nieuwe groeiplaatsen zeldzame planten
Invasieve soorten



IS ALLE INVOER RELEVANT ?

Waarnemers beheren hun eigen profiel: inhoud is persoonlijk

Wat nu algemeen is kan over 10 jaar zeldzaam zijn, trents.

Foto / video / geluid toevoegen

JA

Persoonlijk of Organisatie Account



PHOTO ID ONDERZOEK



OBSERVATION INTERNATIONAL
In alle uithoeken van de wereld actief met uw NL account !!



OOK BIJDRAGEN AAN EEN BETERE 
BESCHERMING EN HULP VAN WILDE DIEREN 
IN NEDERLAND ?? 

REGISTREER AL UW VONDSTEN OP: 





VRAGEN ?

Vragen over Waarneming.nl ? 
Hulp of ondersteuning nodig bij het instellen of gebruik
van Waarneming.nl ?

Hans.Verdaat@wur.nl

iObs
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