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We raden aan om eerst de instructievideo te bekijken. Daarna kan u 
gebruik maken van deze handleiding om zaken op te frissen



Open de app store op uw toestel.

Android Apple (Iphone of Ipad)
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Zoek de gratis Geocortex Go app.
Installeer en open de app.

Vraagt de app om bepaalde toegangen? Accepteer deze voor een optimaal gebruik.
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Kies ‘aanmelden met ArcGIS Enterprise’ voer 
eerst de URL van het ArcGIS portaal in 
(gisservices.inbo.be/portal) 
en klik op ‘doorgaan’. Gebruik vervolgens de 
gebruikersnaam en het wachtwoord dat u 
ontving van de WBE. Klik op ‘Sign In’
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U bevindt zich nu op het portaal van 
het Instituut voor Natuur en Bos 
Onderzoek (INBO) en kan de E-patrijs
applicatie openen. 
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Wacht enkele seconden tot het volgende venster 
verschijnt. Voer uw persoonlijke activatiecode met 
6 cijfers in en bevestig met ‘ok’.



Afmelden
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Om terug af te melden klikt u op ‘ik wil’ (1) en kies 
‘<- Return to Geocortex Go’ (2)

U komt in het bekende scherm van p.6 terecht waar 
u met de knop rechts bovenaan kan afmelden (3). 

Daarna kan u de stappen op pagina 5 volgen om u 
terug aan te melden. 

1

2

3



Overzicht:
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Legende: de WBE contouren
zijn weergegeven in het
blauw, de jachtterreinen in
het groen. In een feller groen
ziet u de open ruimte, daarin
moet u tellen.

Kies welke achtergrond
kaart u wenst.

Kies, door onderaan op ‘lagen’ te klikken (1), welke
kaartlagen zichtbaar zijn. Zet kaartlagen aan of uit
door op de schakelaar te tikken (2).
De kaartlaag ‘open ruimte 2022’ is zeer belangrijk.
Deze toont het gebied binnen uw jachtterrein dat
in de berekening van INBO als open ruimte
beschouwd zal worden. Deze open ruimte moet u
gebiedsdekkend gaan tellen.

2

1
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basishandelingen
Onderaan in de app vindt u 
een zwarte balk met actieve 
formulieren. Door hierop te 
klikken zal het formulier 
openklappen (1). Door met één 
vinger op het formulier 
omhoog of omlaag te schuiven 
kan u het meer of minder 
ruimte van het scherm laten 
innemen. Door op de twee 
pijltjes te drukken kan u het 
formulier weer inklappen (2). 

1

2

Telkens wanneer u een locatie moet aanduiden op de 
kaart zal er een roos verschijnen in het midden van uw 
scherm, zoals op de afbeelding rechtsboven. Om een 
locatie te selecteren verschuift u de kaart zodat de roos 
samenvalt met de locatie die u wil selecteren.
Gebruik één vinger om de kaart te verschuiven. 
Gebruik twee vingers om in en uit te zoomen op de 
kaart. Tik op de kaart om de locatie van de roos te 
bevestigen. (Let op, de app slaat de locatie van de roos op en niet de 

locatie waar u tikt. De roos is nauwkeuriger dan uw vinger) 
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Offline werken:

Verschuif het te tellen gebied 
binnen het vierkant en klik 
vervolgens op doorgaan (3) om 
dit gebied te selecteren.

Beschikt u niet over een internetverbinding op het terrein waar u gaat tellen? Download en 
activeer dan eerst een te tellen gebied voor u gaat tellen. 
Open de app thuis, wanneer u met de WIFI verbonden bent. Kies onderaan de functie 
‘Map areas’ (1). Kies ‘Gebied toevoegen’ (2) om een gebied te selecteren. 

1

2

3



│11

Offline werken: 

Na het selecteren van 
het gebied, geeft u het 
een naam. De overige 
instellingen mag u 
laten staan op de 
automatische waarden.

Klik vervolgens op 
aanmaken (1). 

Het aangemaakte gebied kan u 
dan downloaden (2) (dit duurt 
enkele minuten). 
Voor u op het terrein gaat om 
te tellen moet u het 
kaartgebied activeren (3).

Het geselecteerde kaartgebied moet u eerst downloaden en vervolgens activeren. 
Pas daarna kan u de app gebruiken zonder internetverbinding.

2

3

1
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Offline werken

Na succesvolle activatie 
is wat buiten het 
vierkant valt niet meer 
selecteerbaar (links)

U kan nu zonder 
internetverbinding in 
het veld een telling 
uitvoeren (zie vervolg). 

Belangrijk: Na het 
uitvoeren van een 
telling moet u 
(wanneer u weer WIFI 
heeft) uw wijzigingen 
versturen met de knop 
die verschijnt onder 
‘Map Areas’ (1). Kies 
‘verstuur wijzigingen’ 
(2).

2

1
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Telpunten voorbereiden: (optioneel)

U moet de open ruimte binnen uw jachtterrein gebiedsdekkend tellen. Omdat het 
roepgeluid dat gebruikt wordt 200m ver rijkt worden telpunten best 400m uit elkaar 
geplaatst. Extra punten kunnen nodig zijn wanneer zichtbaarheid beperkt is. Door op 
‘ik wil’ (1) te klikken kan u de functie ‘telpunten voorbereiden’ (2) kiezen. 

Wanneer u kiest om een punt toe 
te voegen (3) verschijnt er een roos 
in het midden van het scherm. 
Verschuif de kaart zodat u met de 
roos op de gewenste locatie staat. 
Tik op het scherm om deze locatie 
onder de roos nauwkeurig te 
selecteren. Bevestig de locatie (p. 13).

2

1
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Telpunten voorbereiden:
U kan de geselecteerde 
locatie opslaan als telpunt
door op ‘ja’ te drukken. 
Herhaal deze stappen (p. 
12) om meerdere telpunten 
toe te voegen.
Rond de geselecteerde 
punten verschijnen cirkels 
met een straal van 200m. 
Deze cirkels helpen u om 
een goed gespreide set 
telpunten te maken. 

Wanneer u een volledige 
set van telpunten hebt kan 
u onderaan in het 
formulier de telpunten 
opslaan door op ‘ja’ te 
klikken. De cirkels verdwijnen, de 

telpunten zijn zichtbaar voor iedereen 
die de app gebruikt. Zo kan iemand 
anders een telronde voor u uitvoeren 
vanop dezelfde telpunten.
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Voorbereidingstelpunten verwijderen

Zo lang de functie ‘telpunten’ voorbereiden’ actief 
is (aanklikbaar in de onderste balk), kan u gebruik 
maken van de knop ‘een punt verwijderen’ om 
telpunten te selecteren met de roos die verschijnt 
en deze geselecteerde punten te verwijderen. 

U kan ook reeds 
opgeslagen telpunten 
verwijderen door ze 
aan te klikken en 
vervolgens op 
verwijderen te 
drukken. 
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Telling uitvoeren: Starten en het telformulier invullen.

Via het ‘ik wil’ menu (1) kiest u de functie ‘telling uitvoeren’ (2).
Eerst zal u het telformulier moeten invullen:
Automatisch wordt uw activatiecode gelinkt aan de telling 
zodat we uw gegevens kennen. Ook de datum en het uur 
worden automatisch geregistreerd.
Optioneel zijn de velden ‘medeteller’ en ‘opmerkingen’
Verplicht vult u de weerdata in. (kies 1 waarde uit elk menu)

2

1



│17

Telling uitvoeren:

Na het opslaan van het telformulier (1) begeeft u zich naar het 
eerste telpunt (2). Maarkeer dit op de kaart door gebruik te 
maken van uw geolocatie (3). 
Indien de GPS onstabiel is kan u handmatig een locatie selecteren met de roos (4). 

Een telpunt plaatsen

2

1

3 4
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Telling uitvoeren: Na het plaatsen van het eerste telpunt kan u
waarnemingen toevoegen (1).

Op het telpunt speelt u 
gedurende 1 minuut het 
roepgeluid af in de vier 
windrichtingen. Kijk en luister 
of er patrijzen zitten. 
Selecteer wat u ziet in de lijst 
(2) en maak gebruik van de 
roos om de locatie van uw 
waarneming op de kaart te 
pinnen (3). 
Klik onderaan op ‘bevestigen’ 
(4).

1

2

3

4
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Telling uitvoeren:
Aandachtspunten bij het ingeven van waarnemingen.

Vooraleer u een waarneming 
kan bevestigen moet u een 
locatie selecteren op de kaart 
door gebruik te maken van de 
roos (stap 3 op pagina 17). 
Enkel voor ‘geen waarneming’ 
wordt automatisch de locatie 
van het telpunt opgeslagen en 
hoeft u geen locatie te 
selecteren. 

Hebt u een groep 
waargenomen dan kan u deze 
waarneming niet bevestigen 
zonder het aantal individuen 
in de groep te registreren. 
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Telling uitvoeren

Herhaal p. 17

Uiteraard kan u meerdere waarnemingen toevoegen aan 
één telpunt. Door op ‘extra waarnemingen toevoegen’ te 
klikken (1) kan u pagina 18 herhalen. 
Hebt u alle waarnemingen toegevoegd? Dan is dit telpunt
afgesloten en kan u kiezen voor ‘telpunt afsluiten’ (2). 
Begeef u naar het volgende telpunt en klik op ‘tel hier’ (3). 
U herhaalt nu vanaf pagina 17.
Hebt u alle telpunten en alle waarnemingen ingegeven? 
Dan klikt u op ‘einde telling’ (4) en ‘telling verzenden’ (5-6).

Herhaal p. 16

Na het verzenden van de telling kan u deze niet meer 
bewerken. We raden aan voor het verzenden nog eens 
naar het overzicht van uw waarnemingen te kijken. 
klap het formulier tijdelijk in met de twee pijltjes (7).

1 2

3 4

5

6

Het toevoegen van een opmerking 
is optioneel

7
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Telling uitvoeren:
Voor het verzenden van de gegevens 
controleert u best alles wat u gezien 
heeft. De twee-letterige codes geven 
weer wat u waar gezien heeft. 

Op basis van de cirkels kan u inschatten 
of uw telling gebiedsdekkend was. Voeg 
eventueel een extra telpunt toe. Open het 
formulier weer door onderaan op ‘Telling 
uitvoeren’ (1) te klikken en kies dan de 
knop ‘volgend telpunt’ (2). Hiermee 
herhaalt u weer vanaf pagina 17. 

Merkt u nog een fout in de ingevoerde 
waarnemingen dan kun u de 
waarnemingen bewerken (p. 22) of 
verwijderen (p. 15)

Waarnemingen bewerken (voor het verzenden)

1

2
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Telling uitvoeren:
Om een waarneming te bewerken tikt u deze aan (1) maar I.P.V. op 
verwijderen te drukken kiest u nu bewerken (2). Vervolgens moet u 
kiezen om de attributen, zijnde de data, of de geometrie, zijnde de 
locatie te bewerken (3). Maak uw keuze en klik op volgende (4). 

Bewerkt u de attributen dan kan u in het formulier de waarneming 
(5) en het aantal individuen (6) bewerken. Bewerkt u de geometrie
dan kan u een nieuwe locatie voor de waarneming selecteren met 
de knop ‘voeg nieuwe geometrie toe’ (7). En gebruik de roos.

Waarnemingen bewerken (voor het verzenden)

1

2

3

4

6

5

7

8

8

Uw bewerkingen kan u 
opslaan met de knop 
‘Aanpassen’ (8).
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Uw telronde is afgesloten
Na het succesvol verzenden van uw telling blijven de 
cirkels zichtbaar, zodat u kan zien waar u reeds één 
maal geteld heeft. Ook de locaties van de effectieve 
telpunten blijven zichtbaar zodat u hier opnieuw 
naartoe kan navigeren. 
(u hoeft dus geen gebruik te maken van de voorbereiding (dia 13-15) indien u liever 
meteen op het terrein gaat en tijdens de eerste telronde de telpunten wil kiezen). 

Wanneer u de telling een tweede, derde en uiteindelijk 
vierde keer herhaalt zullen de cirkels van 
opeenvolgende telrondes overlappen en dus donkerder 
worden. Zo kan u zien hoe uw inspanningen vorderen. 
Deze inspanningen zijn enkel voor uzelf zichtbaar op 
basis van uw persoonlijke activatiecode.

De waarnemingen blijven niet zichtbaar. Dit zou de 
kaart op termijn onleesbaar en traag maken. 
De blindering is ook een manier om bias tegen te gaan. 



Veel succes!
Met vragen kan u terecht 

bij patrijs@vlaanderen.be

www.natuurenbos.be/patrijs

http://www.natuurenbos.be/patrijs

