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1 Invoeren bezoeken via Avimap 
 

Deze app kan geïnstalleerd worden op een tablet of mobiele telefoon. 

Zorg dat GPS geactiveerd is om uw positie in het veld te kunnen 

bepalen. Zoek via de Playstore ‘Avimap’. U ziet als één van de resultaten 

‘Sovon – Avimap invoer’. Installeer deze app. 

 

1.1 Inloggen 
Als u voor de eerste keer inlogt, verschijnt de hiernaast 

afgebeelde pagina (figuur 1). Voer hier uw 

waarnemerscode in en bijbehorend wachtwoord. D.m.v. 

‘Controleer wachtwoord’ kunt u zien of de login geldig is. 

Er verschijnt ‘Geldige login’ of ‘Ongeldige login’.  

Indien u uw wachtwoord goed heeft ingevoerd en 

‘Ongeldige login’ blijft staan, kunt u een nieuw 

wachtwoord aanvragen via de login pagina op 

www.sovon.nl. 

Indien dit ook niet helpt, kunt u een bericht sturen aan 

helpdesk@sovon.nl  

of tijdens kantooruren bellen met 024-7410 410. 

Indien de melding ‘Geldige login’ verschijnt, kunt u de lijst 

van soorten, broedcodes en uw telgebieden/plots gaan  

downloaden via de knop ‘Download’. 

Nadat de download voltooid is, verschijnt het Keuzescherm 

van figuur 2.  

1.2 Juiste telgebied (plot) selecteren en tellen 
Onder de knop ‘Selecteer plot’, kunt u per project zien, 

welke telgebied aan u gekoppeld zijn. Hier kunt u een keus 

maken voor welk gebied u het bezoek en de 

waarnemingen wilt invoeren. 

Bezoeken in het voorjaar worden ingevoerd in de gebieden 

onder project ‘Broedvogel Monitoring Project’ (zie figuur 

3). 

   

   Figuur 2 Project te gebruiken in het voorjaar                                Figuur 3 

Figuur 1  

mailto:helpdesk@sovon.nl
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Bezoeken in het najaar (gezinnentelling) en winter (telling kluchten) worden ingevoerd in de gebieden onder project 

‘Patrijzen Gelderland – Winter’.  

Mist u een telgebied, ga dan naar instellingen en kies voor Download (zie figuur 4). 

 

Figuur 4   

Ga terug naar het ‘Selecteer plot’ op het keuzescherm en kies het juiste Project en Plot (telgebied) wat u gaat 

lopen/fietsen. Indien u meerdere telgebieden hebt, kunt u bij Plot het juiste telgebied selecteren. 

Vanuit hier kunt u d.m.v. ‘Start met tellen’ naar de invoer van het bezoek en de waarnemingen. 

Allereerst worden gegevens van het bezoek gevraagd.  

 
Figuur 5  

 
 

Kies opnieuw voor ‘Start met tellen’. U ziet nu het telgebied waarin u loopt. 
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In de onderste helft van het scherm staan links de (eerste letters van de) vogelsoorten. 

De lay-out van dit deel (hoeveel soorten worden getoond) gewijzigd worden bij instellingen. Zie paragraaf 

‘Instellingen wijzigen’. 

Voor de tellingen in het voorjaar, zijn ook de broedcodes van belang. De cijfers van de broedcode vindt u rechts van 

de soorten. Zie Figuur 6 Project Broedvogelmonitoring (Voorjaar). 

In najaar en winter hoeven de broedcodes niet meer ingevoerd te worden. Deze worden daarom niet getoond in de 

telgebieden onder Project Patrijzen Gelderland – Winter, zie figuur 7. 

 
 

Figuur 6 Project Broedvogelmonitoring (Voorjaar) 
 

Figuur 7 Project Patrijzen Gelderland - winter (Najaar/Winter) 

 

De blauwe stip (niet zichtbaar in de figuur, maar wel op uw telefoonscherm) is de locatie waar u zich bevindt.  

Rechts bovenin kunt u dmv het ‘oogje’ eerdere waarnemingen verbergen of juist 

zichtbaar maken.  

Als u een patrijs ziet, kunt u op de kaart een stip zetten. Een pinnetje verschijnt.  

Indien in het onderste deel van het scherm geen knop ‘Patrij’ voorkomt, zoals in beide bovenstaande schermen, klik 

dan in het linker deel met de vogelsoorten op ‘…’ of ‘+’ of lang op een bestaande vogelsoort die u wilt vervangen. 

Figuur 13 verschijnt. 
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Typ hier ‘Patrijs’ en selecteer deze uit de lijst. De patrijs wordt 

nu als ‘Patrij’ oranje geselecteerd in het onderste deel van het 

scherm (Figuur 9). Wilt u een haas invoeren, typ dan ‘Haas’ en 

selecteer deze uit de lijst. 

 

Figuur 8 Soort-afkortingen 

Rechts van de soort-afkortingen kan d.m.v. ‘…’ (zie rode pijl in 

figuur 9) de lijst van broedcodes worden opgevraagd. 

Indien u een broedcode selecteert, wordt deze ook oranje  

weergegeven in de snelkeuzeopties boven de ‘…’. 

Nadat u een vogel en broedcode hebt geselecteerd, dus twee 

oranje blokjes in het onderste deel zichtbaar zijn, kunt u: 

Details toevoegen dmv de knop met het potloodje, zoals 

geslacht of een opmerking. 

 
Figuur 11 Project Broedvogelmonitoring (Voorjaar)    

‘Extra waarneming’ is standaard ‘Nee’, maar als u zeker weet dat u een paartje ziet, welke u eerder in het huidige 

bezoek ook al hebt gezien, vul hier dan ‘Ja’ in. 

Geslacht kan zijn: Onbekend (o), Man (m), Vrouw (v), Paar (p).  

Geef bij de Najaarstelling bij Opmerkingen aan hoeveel jongen u ziet.  

Bij de Wintertelling wordt 1 stip per patrijs in de klucht gezet. 

Figuur 9 Soorten 

Figuur 10 Broedcodes 
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De extra info bij de waarneming kunt u opslaan dmv ‘Sluiten’. 

Let op: u hebt hiermee nog niet de gezette stip opgeslagen, alleen de extra info bij de waarneming. 

U keert terug in het scherm waar u de waarneming als stip op kaart had gezet. 

Sla de waarneming op dmv de knop met het vierkantje erop (een floppydisk) 

 

Figuur 12 Project Broedvogelmonitoring (Voorjaar) 

Als de knop met de floppydisk een witte achtergrond heeft, kunt u nog niet opslaan en bent u één van de volgende 

zaken vergeten: 

- Het zetten van een stip op de kaart 

- Het selecteren van een vogel in het onderste deel van het scherm 

- Het selecteren van een broedcode in het onderste deel van het scherm 

Indien deze zaken gedaan zijn, wordt de achtergrond van de floppydisk blauw. 

1.3 Corrigeren van een stip 
U kunt een waarneming op uw tablet/mobiel wijzigen, zolang u de gegevens nog niet hebt opgestuurd (geüpload) 

naar Sovon. 

Selecteer op de kaart de waarneming die u wilt wijzigen. 

Kies hier voor ‘Wijzigen’. 

Of indien de stip verwijderd moet worden, voor ‘Verwijderen’. 

 

Figuur 13 Project Broedvogelmonitoring (Voorjaar) 
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1.4 Bezoek afsluiten 
Als u klaar bent met uw loopronde, sluit dan meteen uw bezoek af. Als u ’s avonds nog een keer gaat, maak dan 

weer een nieuw bezoek aan met nieuwe waarnemingen.  

Het bezoek afsluiten kan vanuit de kaart in het top-menu. 

 

 

Figuur 14  

Het volgende scherm verschijnt:   Figuur 15  

In het scherm van figuur 14 en daarna figuur 15 kunt u het bezoek afronden. Indien u niet alles hebt kunnen aflopen, 

geef dan bij ‘Deelbezoek’ het percentage wat u wel hebt kunnen doen.  

Geeft u een ‘losse waarneming’ door, zonder dat u het hele telgebied heeft bezocht, geef dan bij ‘Deelbezoek’ als 

percentage 1%. 

Voeg eventuele opmerkingen aan het bezoek toe en kies voor ‘OK’. 
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1.5 Bezoek heropenen 
Zolang een bezoek nog niet opgestuurd (geüpload) is naar Sovon, kunt u deze weer heropenen om een correctie 

door te voeren. 

Ga naar het keuzescherm en kies voor ‘Bewerk/Upload 
bezoek’. 
 
Selecteer het betreffende bezoek 
 

 
Figuur 16 

 
U kunt hier de bezoekgegevens wijzigen of 
waarnemingen toevoegen/wijzigen of een totaallijst 
van waarnemingen van dit bezoek bekijken.  
 

 
Figuur 17 
 
 

1.6 Bezoek opsturen (uploaden) naar Sovon 
Kies in het Keuzescherm voor ‘Bewerk/Upload bezoek’. 

Kies voor de knop ‘Upload’.  
De bezoekgegevens, inclusief de waarnemingen  

worden naar Sovon opgestuurd. 

Het bezoek is op de tablet/telefoon in het overzicht  

verdwenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figuur 18 
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1.7 Telgebieden op kaart bekijken 
 
Kies in het keuzescherm voor ‘Kaart’. 
In het top-menu kunt u de telgebieden, waaraan u 
gekoppeld bent op kaart bekijken. Zie figuur 19. 
 

1.8 Instellingen wijzigen/Juiste telgebied 
downloaden 

 

 

 

  
Figuur 20 

Het in Avimap mogelijk gebruikersinstellingen aan te passen, zoals het aantal kolommen en rijen voor het tonen van 

vogelsoorten bij de kaart. 

Kies in het keuzescherm voor ‘Instellingen’. 

Bij de opties ‘Aantal kolommen met soorten’ en ‘Aantal rijen met soorten’ kan het onderste deel van het 

invoerscherm voor waarnemingen, aangepast worden. 

Op dit scherm kunt u ook kiezen voor ‘Downloads en account’, indien u van telgebied verandert bent, of uw 

telgebied mist.  

 

Figuur 19 


