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1 Meten met FieldLogger 
Met FieldLogger kunnen locatiegebonden metingen worden opslagen en gedeeld , o.a. via een FTP-site. 

Locaties kunnen bestaan uit meerdere sub-locaties, die elk gebruik maken van een aantal invoervelden. 

De locaties kunnen worden gegroepeerd, om zo een selectie te kunnen maken op de kaart. De locaties, 

invoervelden en groepen kunnen door de gebruiker gedefinieerd worden, en gedeeld met anderen via FTP. 

De app is via relatief eenvoudige op csv-gebaseerde bestanden aan te sturen. Een groot gedeelte van 

FieldLogger werkt offline. De locaties en metingen worden op de telefoon opgeslagen en de achtergrond-

kaart wordt gecached. 

FieldLogger is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Op telefoons die niet in het Nederlands zijn 

ingesteld, wordt de Engelse taal weergegeven. FieldLogger werkt vanaf iOS 7 op iPhones en iPads en is 

gratis te downloaden via de app-store, via de volgende link: 

https://itunes.apple.com/NL/app/id924565721 

1.1 Elementen 

In de volgende paragrafen worden de hierboven genoemde elementen 

wat uitgebreider beschreven. 

1.1.1 Locaties 

Locaties zijn te zien op de kaart in het startscherm, op een 

achtergrond van Google Maps. Een nieuwe locatie kan worden 

toegevoegd door lang op de kaart te drukken. Vervolgens kan een 

naam, het aantal sublocaties en de kleur (of groep, als deze zijn 

benoemd) opgegeven worden. 

Locaties kunnen uit meerdere sublocaties bestaan, bijvoorbeeld de 

verschillende filters van een grondwaterput. Wanneer een locatie uit 

meerdere sublocaties bestaat, zal de gebruiker de sublocatie kunnen 

kiezen nadat een locatie is geselecteerd. 

Een aantal eigenschappen van een (sub)locatie zijn de volgende: 

 Een locatie-naam  

 Een sublocatie-naam 

 De coördinaten van het meetpunt 

 De invoervelden 

 Minimum/maximum waarden voor numerieke invoervelden 

 Overige eigenschappen van de locatie 

De overige eigenschappen van een locatie zijn te raadplegen via de informatie knop (ⓘ)rechtsboven in het 

metingen-scherm. Een eigenschap van de locatie kan een foto zijn. De naam van deze eigenschap dient 

dan “photo” te zijn. Een kleine preview van de foto zal worden getoond, als deze op de telefoon staat (zie 

paragraaf 2.4). De foto is schermvullend te bekijken door deze preview aan te tikken. 

https://itunes.apple.com/NL/app/id924565721
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1.1.2 Invoervelden 

Aan elke sublocatie kunnen invoervelden worden toegekend. Deze invoervelden zijn via een locatie-

bestand of via het instellingen-menu op te geven. Elk invoerveld heeft de volgende eigenschappen: 

 een naam, waarmee de invoervelden aan de locaties worden gekoppeld 

 een hint, die door het invoerveld in grijstint wordt weergegeven zolang er nog niets is ingevuld 

 een type, die bepaald hoe de gebruiker het veld kan invullen 

Momenteel zijn de volgende typen invoervelden beschikbaar: 

 number: de gebruiker kan via een numeriek toetsenbord, inclusief min- en decimaal-teken, 

waarden opgeven. 

 text: de gebruiker kan via een tekstueel toetsenbord waarden opgeven (cijfers zijn ook mogelijk). 

 choice: de gebruiker kan via een keuzemenu een waarde bepalen. 

 photo: de gebruiker kan een foto maken. 
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1.1.3 Metingen 

In het metingen-scherm kan een nieuwe meting worden opgegeven. In het scherm wordt de titel van de 

(sub)locatie weergegeven, de datum, de tijd en de bij deze (sub)locatie behorende invoervelden. 

Metingen uit het verleden worden onder de invoervelden van een locatie weergegeven. In dit menu is het 

ook mogelijk een meting te verwijderen, door de regel met de meting naar links te verslepen en op 

verwijder de tikken. 
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1.1.4 Groepen 

Een locatie kan tot een groep behoren, bijvoorbeeld de groep 

‘grondwaterput’. Aan deze groep kan een kleur van het icoontje op de 

kaart worden toegewezen. De weergave van elke groep kan aan en uit 

worden gezet via een keuzemenu, beschikbaar via de knop linksboven 

in het startscherm. Aan een groep kunnen ook standaard invoervelden 

en eigenschappen worden toegekend. Deze zullen bij een (sub)locatie 

van die groep dan altijd beschikbaar zijn. De waardes van de 

eigenschappen zijn dan leeg. Zo zal bij een peilbuis in een 

grondwaterput bijvoorbeeld altijd het invoerveld ‘diepte 

grondwaterstand t.o.v. bovenkant peilbuis’ beschikbaar zijn, net als de 

eigenschap ‘bovenkant peilbuis t.o.v. NAP’. 
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2 Importeren en delen van data 
De data (locaties, metingen en foto’s) kan momenteel op twee manieren worden gedeeld: via e-mail en via 

een FTP-site. Via een FTP-site kan onderscheid worden gemaakt in handmatige synchronisatie en 

automatische synchronisatie. 

 

 

2.1 Importeren door het bestand te openen met FieldLogger 

Door lang op een csv-bestand in de bijlage van een mail in de mail-

app in iOS (of een eigen app als Gmail) te drukken, verschijnt een 

keuze-menu. In dit menu kan worden gekozen om dit bestand te 

openen met FieldLogger (‘Kopieer naar FieldLogger’). Als de bestand-

naam begint met ‘locations’, worden de locaties en andere elementen 

uit dit bestand geïmporteerd. Als de naam begint met ‘measurements’ 

worden de metingen in dit bestand geïmporteerd. Bij andere bestand-

namen van het type csv wordt gevraagd welk type bestand het is. 

2.2 Versturen van data via mail 

De data kan via de standaard ingestelde email app worden verstuurd. 

In de instellingen van FieldLogger kan een standaard e-mail adres 

worden opgegeven (die nog wel veranderd kan worden in de mail-

app). Een locatie-bestand zal de naam ‘locations.csv’ krijgen, en een 

metingen-bestand ‘measurements.csv’. 
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2.3 Versturen of inladen van data via FTP 

Voor het versturen of inladen van data via een FTP site dienen via een 

locatie-bestand of het instellingen-menu FTP-instellingen te worden 

opgegeven. Deze instellingen kunnen verschillen tussen het versturen 

of inladen van data. Voor de FTP-instellingen kunnen een hostname 

(verplicht), een pad binnen de FTP (optioneel), een gebruikersnaam 

(optioneel) en een wachtwoord (optioneel) worden opgegeven. 

Als automatisch synchronisatie (zie paragraaf 2.4) uit staat, wordt bij 

het inladen van data via FTP de locaties uit het bestand ‘locations.csv’ 

ingeladen, en bij het inladen van metingen wordt het bestand 

‘measurements.csv’ gebruikt. Bij het versturen van data wordt de 

datum en tijd aan deze bestand-namen toegevoegd, om zo zorg te 

dragen voor unieke bestanden op de FTP-site. Een locatie-bestand zal 

de naam ‘locations-datum-tijd.csv’ krijgen, en een metingen-bestand 

‘measurements-datum-tijd.csv’. De datum heeft het format jjjjmmdd 

en de tijd heeft het format uummss, zodat de bestanden makkelijk gesorteerd kunnen worden. 

2.4 Automatische synchronisatie 

Bij automatische synchronisatie worden locaties en metingen 

gesynchroniseerd met de bestanden op de FTP-site. Hierbij onthoudt 

FieldLogger welke bestanden al eens zijn geïmporteerd (via de 

bestandsnaam), en importeert deze niet meer. 

Wanneer automatische synchronisatie via de instellingen wordt 

geactiveerd, zal tegelijk een andere instelling worden geactiveerd: 

Exporteer alleen nieuwe/veranderde data. Door deze instelling zal 

alleen de data die nog niet is geëxporteerd worden verstuurd, om zo 

het dataverkeer beperkt te houden en dubbele locaties-metingen op 

de FTP te voorkomen. 

Om ook het overbrengen van verwijderde locaties en metingen via de 

FTP naar andere telefoons en tablets mogelijk te maken, worden deze 

niet echt uit de bestanden verwijderd, maar worden de locaties en metingen aangeduid als verwijderd. In 

het geval van locaties wordt de extra eigenschap DELETED voor verwijderde locaties op YES gezet, en bij 

metingen wordt de gemeten waarde leeg gelaten. 

Bestanden worden op volgorde van de datum in de bestand-naam gedownload en geïmporteerd (volgens 

dezelfde datum- en tijd-notatie als in paragraaf 2.2). Foto’s (zowel metingen als locatie-eigenschap) 

worden niet automatisch gedownload, om het dataverkeer en opslagruimte op de telefoon beperkt te 

houden. Zodra een gebruiker een foto wil zien, zal FieldLogger deze downloaden en op de telefoon 

opslaan. De volgende keer dat de gebruiker de foto wil zien, zal deze niet meer gedownload te hoeven 
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worden. Bij het verwijderen van de locaties en/of de metingen zullen ook de bijbehorende foto’s van de 

telefoon worden verwijderd. 

3 Overige functies 

3.1 Minimum en maximum waarde voor numerieke invoervelden 

Voor numerieke velden kunnen minimale en maximale waarden worden opgegeven. Wanneer een 

gebruiker een waarde opgeeft boven de maximale waarde of een waarde onder de minimale waarde, krijgt 

de gebruiker een waarschuwing te zien. De gebruiker kan dan kiezen om de ingevulde waarde te 

verwijderen of deze te laten staan. 

   

3.2 WMS-kaartlaag bovenop Google Maps achtergrond 

Aan de achtergrondkaart kan een eigen WMS-kaart als overlay worden toegevoegd. Zo kan een waterschap 

een eigen waterlopen-WMS gebruiken, of kan de publiek toegankelijke Top10-kaart bovenop Google 

Maps worden toegevoegd. Via de instellingen kan een url, de lagen (optioneel, gescheiden door een 

komma) en een andere projectie (optioneel) worden opgegeven. Voor de top10-kaart is de url 

bijvoorbeeld ‘https://geodata.nationaalgeoregister.nl/top10nlv2/wms?’ . Als men alleen de gebouwen en 

waterlopen op de Google Maps kaart wil tekenen, moet ‘gebouw, waterdeellijn, waterdeelvlak’ voor de 

lagen worden ingevuld. In de screenshots in deze handleiding zijn de waterlopen uit een WMS van Peel & 

Maasvallei naast Google Maps weergegeven. 
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3.3 Afvinken van bemeten locaties 

Via de knop met het klokje linksonder in het hoofdscherm kunnen alle recent bemeten locaties van een 

vinkje worden voorzien. Dit groene vinkje wordt op meetpunten geplaatst die in de laatste 1, 7 of 30 

dagen zijn bemeten. Op deze manier is het mogelijk snel te zien welke meetpunten nog niet zijn bezocht. 

     

3.4 Instellingen in het locatie bestand 

Instellingen kunnen via het locatie-bestand worden gedeeld en geïmporteerd. Via deze weg is het 

mogelijk alle gebruikers van een bestand nieuwe instellingen toe te sturen, bijvoorbeeld een nieuwe WMS-

url. In paragraaf 4.1.1 staan de namen van de instellingen in het locatie-bestand.  
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4 Bestandsformaten 
Het locatie en metingen-bestand zijn csv-bestanden. De kolommen in deze bestanden zijn gescheiden via 

een ‘;’ teken. Dit zorgt ervoor dat de bestanden ook goed worden weergegeven wanneer deze met 

Microsoft Excel worden geopend. 

4.1 Locaties 

Het Locatie-bestand is eigenlijk bedoeld om de locaties waar metingen verricht kunnen worden weer te 

geven. Hiernaast kunnen instellingen, groepen en invoervelden via dit bestand worden opgegeven. De 

opbouw van dit bestand is als volgt: 

 Instellingen (optioneel) 

 Invoervelden (optioneel) 

 Groepen (optioneel) 

 (Sub)Locaties (optioneel) 

Deze elementen zijn dus allen optioneel. Het is dus mogelijk slechts de groepen te veranderen, door 

alleen deze in het locatie-bestand op te nemen en te importeren. 

Elk van deze elementen wordt voorafgegaan door een header. In de volgende paragrafen wordt de opbouw 

van elk van de elementen in het bestand behandeld, gevolgd door een voorbeeld van een bestand. 

4.1.1 Instellingen 

De instellingen bestaan uit twee kolommen, waarin de naam en de waarde van de instelling staat. De 

instellingen die in het locatie bestand kunnen worden opgegeven zijn de volgende: 

Naam in locatie-bestand Morgelijke waarden 

(indien gelimiteerd) 

Werking 

   

email_adress  Standaard e-mail adres waar  

ftp_download_hostname  De hostname van de download-FTP. Laat leeg om 

FTP-download instellingen te verwijderen 

ftp_download_path  Het pad binnen de download-FTP 

ftp_download_username  De gebruikersnaam van de download-FTP 

ftp_download_password  Het wachtwoord van de download-FTP 

ftp_upload_hostname  De hostname van de upload-FTP. Laat leeg om 

FTP-download instellingen te verwijderen 

ftp_upload_path  Het pad binnen de upload-FTP 

ftp_upload_username  De gebruikersnaam van de upload-FTP 

ftp_upload_password  Het wachtwoord van de upload-FTP 

wms_url  De url van de wms 

wms_layers  De lagen van de wms 

wms_on YES/NO Zet de wms-kaartlaag aan of uit 

automatic_synchronisation_on YES/NO Zet automatische synchronisatie aan of uit 

only_export_new_data YES/NO Zet de export van alleen de nieuwe data aan of 

uit. 

add_settings_to_location_file YES/NO Schrijf de instellingen wel of niet weg in het 

locatie-bestand. 
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settings_button_off YES/NO Verwijder de instellingen-knop wel of niet. Hier 

kan voor worden gekozen, zodat instellingen 

alleen door de databeheerder kunnen worden 

verwijderd, en niet meer door de individuele 

gebruikers. 

4.1.2 Invoervelden 

De invoervelden bestaan uit de volgende kolommen, in willekeurige volgorde: 

 Naam (‘NAME’) 

 Type (‘INPUTTYPE’) 

 Hint (‘HINT’) 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een keuze-invoerveld (type=’choice’), worden de verschillende 

keuzes in de kolom hint opgegeven, gescheiden door een verticaal streepje (‘|’). 

4.1.3 Groepen 

De groepen bestaan uit de volgende kolommen, in willekeurige volgorde: 

 Groepnaam (‘GROUP’) 

 Kleur (‘COLOR’) 

 Invoervelden (‘INPUTFIELD’)  (optioneel) 

 Eigenschappen (‘PROPERTIES’) (optioneel) 

Zie paragraaf 4.1.4 voor de wijze waarop kleuren kunnen worden ingevoerd. 

4.1.4 (Sub)Locaties 

De (sub)locaties bestaan uit de volgende kolommen, in willekeurige volgorde: 

 Locatie-naam (‘NAME’) 

 Sublocatie-naam (‘SUBNAME’)  

 Coördinaten in RD- of wgs84-projectie (‘XCOOR’ en ‘YCOOR’, of ‘LAT’ en ‘LON’) 

 Invoervelden (‘INPUTFIELDS’), gescheiden door een verticaal streepje (‘|’) 

 Groep waar de locatie aan toe behoort (‘GROUP’) (optioneel) 

 Kleur van het icoontje (‘COLOR’) (optioneel, werkt niet als er ook groepen zijn gedefinieerd) 

 Minimum/maximum waarden voor numerieke invoervelden (‘MIN’ en/of ‘MAX’)  (optioneel) 

 Overige eigenschappen van de locatie (‘PROPERTIES’) (optioneel), in eigenschap-waarde paren, 

gescheiden door een verticaal streepje (‘|’) 

Kleuren kunnen worden opgegeven via een naam van de kleur of via een hex-code (bijvoorbeeld 

#FF0000). De namen van kleuren die zijn ondersteund zijn blue, cyan, green, magenta, orange, red en 

yellow. 
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4.1.5 Voorbeeld 

Een voorbeeld van een locatie-bestand is hieronder weergegeven. De headers zijn steeds dik gedrukt, om 

de bestand-structuur te verduidelijken: 

email_adress;r.calje@artesia-water.nl 

NAME;INPUTTYPE;HINT 

Value;number;in m. to top of tube 

Comment;text;make comment... 

GROUP;COLOR 

Wells;blue 

Weirs;#FF0000 

NAME;SUBNAME;LAT;LON;INPUTFIELD;GROUP 

Well1;Well1_1;53.2983;6.6653;Value|Comment;Wells 

Well1;Well1_2;53.2983;6.6653;Value|Comment;Wells 

Well2;Well2_1;53.2988;6.7286;Value|Comment;Wells 

Weir1;Weir1_1;53.2981;6.7186;Comment;Weirs 

4.2 Metingen 

Het metingen bestand bestaat uit een header, met daaronder de metingen in de volgorde van de header. 

Een meting is een combinatie van de volgende waarden: 

 een (sub)locatie (‘LOCATION’) 

 een datum (‘DATE’) 

 een tijd (‘TIME’) 

 een waarde (VALUE) 

 een invoerveld (‘TYPE’) 

De datum heeft het format dd-mm-jjjj en de tijd heeft het format uu:mm:ss. 

4.2.1 Voorbeeld 

Een voorbeeld van het metingen-bestand is hieronder weergegeven. De header is dik gedrukt, om de 

bestand-structuur te verduidelijken. 

LOCATION;DATE;TIME;VALUE;TYPE 

Well1_1;26-08-2014;07:56:14;5.53;Value 

Well1_1;26-08-2014;07:56:14;Waterlevel is high;Comment 

Well1_2;26-08-2014;07:57:11;The well is dry;Comment 

4.3 Foto’s 

Foto’s worden in enigszins verkleind jpeg-formaat opgeslagen en verstuurd. 
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5 Toekomstige ontwikkelingen 
De app is gratis beschikbaar in de App Store, om zo een breed 

mogelijk publiek te voorzien. Voor Android is ook een versie 

beschikbaar, hoewel deze een stuk minder functionaliteit heeft. De 

ontwikkeling van FieldLogger wordt deels bekostigd door derde 

partijen. Zo heeft waterschap Peel & Maasvallei sterk geholpen bij de 

ontwikkeling en uitbreiding van de iOS-versie. 

Er zijn nog een groot aantal verbeteringen uit te voeren. Een aantal 

ideeën hiervoor zijn de volgende: 

 Update van de Android-versie, om de extra functionaliteit in 

de iOS-versie in te brengen 

 Grafiek van numerieke waarden, om in een oogopslag de huidige meting met voorgaande 

metingen te kunnen vergelijken. 

 Het uitvoeren van een eenvoudige berekening met behulp van de invoer. Zo zou het voor een 

grondwaterpeilbuis interessant zijn om de grondwaterstand in NAP weer te geven, nadat een 

meting ten opzichte van de bovenzijde van de peilbuis is uitgevoerd. 

Waarschijnlijk leven bij u als gebruiker juist heel andere wensen. Graag zoeken we samen met u uit wat 

mogelijk is. Voor vragen, opmerkingen of verzoeken kunt u contact opnemen met Ruben Caljé 

(r.calje@artesia-water.nl of 0628145830). 
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