
 

 

1 augustus 2017 

 

Betreft: Kluchten volgen én mobiel invoeren 

 

Beste deelnemer, teller, omwonende of andere betrokkene, 

 

De afgelopen maand werden er door enkelen van jullie groepen patrijzen doorgegeven. Dank daarvoor! Het 

is nu zaak om de groepen de komende maanden te volgen en de groepssamenstelling minimaal om de 2 

weken door te geven.     

In deze brief leggen we in 3 simpele stappen uit hoe je je waarnemingen direct in ’t veld kunt doorgeven via 

je telefoon. Dat is handig en scheelt je tijd. 

 

1. Maak een account aan op waarneming.nl  

a. Ga naar https://waarneming.nl/registreer.php in voer je gegevens in 

b. Schrijf je gebruikersnaam en wachtwoord ergens op 

 

2. Zet het goede programma op je smartphone 

Voor Apple Iphone & Ipad (iOs): 

iObs te vinden in de App-store 

 

https://iobs.observation.org/nl/  

Voor Samsung, Nokia, Sony of Huawei 

(Android):  

ObsMapp te vinden in de PlayStore 

 

http://waarneming.nl/pda/obsmapp/obsmap

p.html 

 

3. Download eerst de soortenlijst (in dit geval vogels) voordat je gaat invoeren.  

Invoeren via je laptop of pc kan natuurlijk ook nog steeds. Graag zelfs! Ga daarvoor gewoon naar de 

website www.waarneming.nl.   
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Als er voldoende voedsel en dekking is, kunnen kluchten heel de zomer in een gebiedje van maar enkele 

honderden meters in omtrek zitten. Daardoor zijn ze relatief makkelijk te volgen. Op dit moment zitten er 

groepen met jongen bij Uppel (>4),  Genderen (>2) en onder Sleeuwijk (>2).  De groepsgrootte lijkt wat 

kleiner dan andere jaren, maar dat is een eerste indruk.  

 

Na de eerste 2 weken gaan jonge patrijzen steeds meer blaadjes en zaden eten. Ze pakken heel selectief de 

jonge, meest eiwitrijke blaadjes. 

 

Uiteindelijk willen we 10 kluchten volgen t/m oktober. Dat gebeurd ook in de andere deelnemende landen 

waaronder Duitsland, België, Schotland en Engeland. Bij deze telling kan iedereen ons helpen, op elk 

moment van de dag. Dus, we hopen op jouw bijdrage! 

  

Namens de PARTRIDGE-projectgroep, 

 

Jochem Sloothaak  

 

 

 

 

Kijk ook eens op www.northsearegion.eu/partridge voor informatie over alle demonstratiegebieden 

http://www.northsearegion.eu/partridge

