Apps voor Apple (iPhone/iPad)
Waarnemingen registreren of raadplegen
Naam

Extra uitleg

iObs

Waarnemingen uploaden

Layar

Inde App kan je de Geolayer
Waarnemingen.be openen &
https://www.layar.com/layers
/natura2000/

voor- en
nadelen

Prijs

getest?
ja

Soorten, herkenning en determineren
Naam

Extra uitleg

Roofdieren
Dierenzoeker

voor- en
nadelen

Prijs

getest?

Roofdieren herkennen aan
sporen, uitwerpselen of dier

gratis

ja

Gemakkelijk in
Soort zoekkaart voor dieren gebruik, leuk
allerlei
met kinderen,
300 dieren

gratis

ja

Zoekkaart Hommel

Hommels determineren

eenvoudig,
maar leuk

gratis

Moths & Butterflies of Britain and ireland

engelstalig

nadeel: zeer
prijzig
Voordeel: heel
uitgebreid

https://itunes.apple.com/nl/app/dierenzoeker/i
d699543364?mt=8
http://nederlandseapp.nl/iphoneipad/naslagwerken/zoekkaart-hommelbjffqu.html
18.99 neen
https://itunes.apple.com/en/app/mothsbutterflies-britain/id401118010?mt=8

BoomId

Isoperla – NL

betalend

WinterboomId

Isoperla - NL

betalend

MushroomId

Isoperla - Engels

betalend

Wildflower Id

Isoperla - Engels

betalend

Vogelzand id

Isoperla - NL

betalend

Butterfly ID Europe

Engelstalig

betalend

Flora NL - Heukels

NL

ja

https://itunes.apple.com/nl/app/butterfly-ideurope-ispiny/id567698092?mt=8
10.99

https://itunes.apple.com/nl/app/flora-nlheukels-interactieve/id376975111?mt=8

Ipflanzen

Engels of duits

Nadeel: wil je
gratis
meer details
Je kan verschillende
over de plant
kenmerken tegelijk ingeven, moet je extra
dit spaart tijd. Jammer dat je apps installeren
de infofiche per plant niet
die niet gratis
kan zien.
zijn. (iForest &
IGarden)

Vogels In Nederland

https://itunes.apple.com/be/app/ipflanzen/id41
6983587?mt=8

gratis
Enkel overzicht, geen
determinatiesleutel

https://itunes.apple.com/be/app/vogels-innederland/id459463875?mt=8

Wadvogels

Wadwaaier

eenvoudig in gebruik,
handig, zeer bruibkaar als je
met een groep op stap bent

Bumblebees of Britain & Ireland

engelstalig

uitgebreid

gratis

ja

gratis

ja

9.99 (pro) of
1.99 (basic)

neen

https://itunes.apple.com/us/app/bumblebeesbritain-ireland/id657077156?mt=8

Project Noah

https://itunes.apple.com/en/app/projectnoah/id417339475?mt=8

GoSkyWatch planetarium

https://itunes.apple.com/be/app/goskywatchplanetarium-for/id364209241?mt=8

Leafsnap
Bijensafari
betalend

Collins bird guide
Wandelen, navigatie, GPS, Routes, ...
Naam

Extra uitleg

voor- en
nadelen

Prijs

getest

Commander compass lite

kompas. je kan ook
coordinaten ingeven om
naartoe te lopen

gratis

ja

RouteYou

wandelroutes opzoeken en d je moet de kaart gratis

Tuinieren
Pinterest

online prikbord om tips en inspiratie te verzamelen

MijnTuin

voeg planten toe aan je tuin,
krijg meldingen wanneer er
een taak is. Veel
achtergrond info bij planten.
Community om je te helpen
heeft internetverbinding nodig
bij vragen

Moestuinder

om vierkante meter bakken
te volgen. Per vak kan je
planten zetten, je krijgt
meldig wanneer je je
favorieten moet zaaien of
planten

in de gratis versie kan je maar 1 bak ingeven

Apps voor Android toestellen
Waarnemingen registreren of raadplegen
Naam

Extra uitleg

Obsmapp

http://obsmapp.org/
waarnemingen uploaden

Layar

Inde App kan je de Geolayer
Waarnemingen.be openen &
https://www.layar.com/layers/natura
2000/

voor- en
nadelen

Prijs

getest?
ja

Soorten, herkenning en determineren
Naam

Extra uitleg

voor- en
nadelen

Roofdieren

Roofdieren herkennen aan sporen,
uitwerpselen of dier

Batlib

vleermuizengeluiden

Dierenzoeker

Gemakkelijk in
Soort zoekkaart voor dieren allerlei gebruik, leuk
met kinderen,
300 dieren

BoomId

Isoperla – NL

2.99 ja

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isoperla.treeid.nl

Vogelzang ID

Isoperla - NL

4.99 neen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isoperla.birdsongid.nl

Engelstalig

Wadvogels

Prijs

getest?

gratis

ja

gratis

ja

gratis

ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.naturalis.dierenzoeker&hl=en

gratis

ja

Wadwaaier

eenvoudig in gebruik, handig, zeer
bruibkaar als je met een groep op
stap bent

gratis

ja

Bird Songs of Europe

engelstalig - beknopt, geeft
tuinvogels weer & hun lied

gratis

ja

BirdChecklist

engelstalig - je kan aangeven welke
vogels je ooit al heb waargenomen
Verder geen functies

gratis

ja

Boom

NL - determinatie adhv kenmerken

nadeel: werkt
niet zonder wifi gratis

Fauna determineren

NL

Nadeel: werkt
niet zonder wifi gratis

Vissengids

gratis

Vogels ea fauna determineren

gratis

Tuinvogels

gratis

Aardroid (opzoeken via "groenten tuin")
Wandelen, navigatie, GPS
Naam

Extra uitleg

voor- en
nadelen

Prijs

routeYou

wandelroutes opzoeken en
downloaden

je moet de
kaarten offline
beschikbaar
maken

gratis

Tuinieren

getest?

Pinterest

online prikbord om tips en inspiratie te verzamelen

MijnTuin

voeg planten toe aan je tuin, krijg
meldingen wanneer er een taak is.
Veel achtergrond info bij planten.
Community om je te helpen bij
vragen

Moestuinder

om vierkante meter bakken te
volgen. Per vak kan je planten
zetten, je krijgt meldig wanneer je je
in de gratis versie kan je maar 1 bak ingeven
favorieten moet zaaien of planten

heeft internetver gratis

Waarnemingen registreren of raadplegen

Apps voor Windows
Naam

Extra uitleg

WinObs

Waarnemingen
uploaden

voor- en
nadelen

Prijs

getest?
neen

Soorten, herkenning en determineren
Naam

Extra uitleg

Wadvogels

Wadwaaier

eenvoudig in
gebruik, handig,
zeer bruibkaar
als je met een
groep op stap
bent

voor- en
nadelen

Prijs

getest?

gratis

ja

gratis

ja

http://natuurberi
cht.be/?id=1288
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