
Veranderingen in database vanaf maart 2017



Werkwijze en veranderingen

- Algemene veranderingen aan de website
- Invoeren nesten met computer
- Invoeren nesten met mobiel of tablet
- Quick Scan
- Bruto Territoriaal Succes (BTS)
- Akkervogel waarnemingen
- Erfvogels
- Overige nieuwe mogelijkheden





Inlogscherm Boerenlandvogelmonitor 

OUD NIEUW



Homepage Boerenlandvogelmonitor

OUD NIEUW



NIEUW



Invoeren Legsels



BEGINSCHERM OP SMARTPHONE EN TABLET 
NA INLOGGEN 

OUD NIEUW



Knoppen op het scherm: OUD



Knoppen op het scherm: NIEUW



Quick Scan beheer monitoren invoeren



QBM-waarnemingen invoeren via bedrijf of gebied

Kiezen van een gebied

LEGSELS QBM-WAARNEMINGEN



2. Koppelen van een gebied-legsel aan een bedrijf

1. Klik op een regel met een legsel

2. Klik op het veld “Koppel aan bedrijf 3. Kies het bedrijf



3. Aantal vogels bij QBM-waarnemingen 
codes 1 en 7 t/m 11



Bruto Territoriaal Succes (BTS) monitoring

Kan alleen per fysiek begrensd gebied

Kan alleen voor grutto’s

Gebied moet in 1 keer half april gemonitord worden op aanwezige 
gruttoparen met territorium

Gebied moet laatste dagen van mei of eerste dagen van juni 
gemonitord worden op alarmerende grutto paren
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Voorbeeld van BTS telgebied. 



Broedvogels monitoren gebeurt van af de weg en het beheerpad, 
alarmtellingen vanuit de percelen



4. BTS: Afronden aantal broedparen op een heel getal: dan bij 
2,5 bp en 3 gz toch 100% BTS



10. Met Drones gevonden legsels

Ingevoerd aantal legsels met een drone via groep, anv en collectief (Statistiek)

Legsels via drones: nog niet toebedeeld aan een bedrijf, dan zonder bedrijfsnaam in rapport



13. Aantal dagen tussen vinden en invoeren van legsels (landelijk-
provincie-collectief-groep-bedrijf)

(Grafieken)



15. Polygonen van bebouwde kom i.v.m. scholekster-
broedgevallen in de stad (nu alleen NL/NH05)

Nodig voor invoer in de database:
- Naam stedelijk gebied moet als gebied in de database staan
- Polygoon met dezelfde naam aanleveren bij LNL
Daarna invoeren van waarnemingen in stedelijk gebied mogelijk. 
Voor legsels invoer op gebiedsniveau kiezen. 



Nieuw is de mogelijkheid van het invoeren van aanwezige 
predatoren

- alleen als deze ook daadwerkelijk door de waarnemer zelf in het gebied gezien 
worden (niet bij vermoedens of horen zeggen)

- Alleen als deze gebied gebonden zijn



Ga aan de slag en voor vragen? Bellen of 
mailen naar:


